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Imóveis Diversos Negócios 
e Serviços Trabalho Veículos

MARCOS ARAUJO
( M.A.P.A. )

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

CRECI: 6585 

25 ANOS

75 99972.3222
Rua Cel.Álvaro Simões , nº  20

Em frente ao fórum

mapafs97@gmail.com

CASAS A 

VENDA

BARROQUINHA

Casa na Barro-

quinha, vizinha 

ao Centro da Ci-

dade: 3/4, 02 Ba-

nheiros, laje, 

ampla garagem, 

terreno 10x30, r$ 

320.000,00. renato 

nunes, CreCi 2236  

tel: (75) 3614-5040 

/ 99977-2058  

CASEB

vende-se Casa ¾, 

02 salas, 02 Cozi-

nhas, 02 Banhei-

ros, dispensa, 

em um terreno 

12x35, rua santo 

andré 349 - CaseB. 

tel.: 75 98295-0386 

/ 98208-2265 rena-

to 

CONJ. JOÃO 

PAULO II

Casa vizinha ao 

Conjunto joão 

paulo ii, tér-

reo e 1º andar, 

Cada uma Com 

3/4 e garagem, r$ 

300.000,00. renato 

nunes, CreCi 2236  

tel: (75) 3614-5040 

/ 99977-2058   

TOMBA

Casa no tomba, lo-

teamento parque 

panorama, 4/4 sen-

do 02 suítes, armá-

rios embutidos, laje, 

terreno 15x30, r$ 

320.000,00. renato 

nunes, Creci 2236  

tel: (75) 3614-5040 / 

99977-2058   

OUTROS

Casa serraria 

Brasil, 2/4, sala, 

Cozinha, Ba-

nheiro, quintal 

e garagem, r$ 

120.000,00. renato 

nunes, CreCi 2236  

tel: (75) 3614-5040 

/ 99977-2058   

vende-se terreno 

10x30, jorro 8, 

plano, CerCado, 

água e energia, r$ 

20.000,00. tel.: 75 

98818-2423

vende-se terre-

no 5x30, mura-

do, água e ener-

gia. pronto para 

Construir, r$ 

30.000,00. tel.: 75 

98818-2423

vende-se terreno 

C/ Casa, 10x30, mu-

rado, várias ár-

vores frutíferas, 

próximo avenida, 

r$ 120.000,00. tel.: 

75 98818-2423

renato nunes 

vende terreno 

na rua ametista  

Bairro Brasília, 

8x30  r$ 240.000,00 

tel.:75 3614-5040 / 

99977-2058  CreCi 

2236

VERANEIO

vende-se terreno 

9x30 na praia do 

sol, murado, pla-

no, água e ener-

gia, r$ 54.000,00. 

tel.: 75 98818-2423

ALUGA-SE CASA 

EM PEDRAS ALTAS 

- CABUÇU PARA DE-

ZEMBRO E JANEIRO. 

TEL.: 75 98221-0591 

/ 99171-7899

DIVERSOS

OUTROS

vende-se: Cama 

hospitalar, usa-

da, semi-nova, r$ 

800,00; maCa inox, 

semi-nova, r$ 

550,00; Cadeiras 

giratórias p/ re-

formar, r$ 110,00. 

tel.: 75 98818-2423

ra de 1.70 residir 

proximo ao feira-

guaY.  rua Con-

selheiro franCo, 

464 - edifíCio eu-

terpe feirense, 

2º andar, sala 

201 nÚmero para 

agendamento: 75 

98233-7763 

vaga para esta-

gio (CauChinhos) 

auxiliar em ven-

das sexo femini-

no estudante do 

noturno segunda 

á sexta 11hrs as 

17hrs, aos sa-

Bados 09hrs as 

14hrs valor da 

r e m u n e r a Ç ã o , 

mais transporte. 

neCessario ter 

noÇão Com infor-

matiCa.  rua Con-

selheiro franCo, 

464 - edifíCio eu-

terpe feirense, 

2º andar, sala 

201 nÚmero para 

agendamento: 75 

98233-7763 

vaga para estagio 

(ponto Central) 

auxuliar BalCo-

nista sexo femini-

no estudante do 

matutino segun-

da á sexta 12hrs 

as 18hrs e aos 

saBados 13hrs 

as 17hrs valor 

da remuneraÇão, 

mais transpor-

te. neCessario 

ser ComuniCa-

CARLA FERNANDES 

- CORRETORA DE 

IMÓVEIS.  VENDAS E 

ALUGUÉIS DE IMÓ-

VEIS. CRECI 21026 . 

TEL. 75 99108-4644

PONTO 

COMERCIAL

VENDE-SE IMÓVEL 

COMERCIAL NO FEI-

RA V COM 03 COM-

PARTIMENTOS E 

UMA CASA NO FUN-

DO. BOM PRA Ex-

PLORAR qUALqUER 

TIPO DE COMÉRCIO. 

PRAÇA PRINCIPAL. 

TEL.: 75 98143-0006 

/ 021 75 3303-0340

SITIO

vende-se mine-sí-

tio C/ 09 tarefas 

em são gonÇalo 

na Comunidade 

soBradiho.tel.: 

75 98106-2957 zap 

/ 99163-2504  au-

gusto azevedo, 

CreCi 15548 

TERRENOS

vende-se 02 lotes 

o haras residen-

Ce Cada um Com 

600m2. loCaliza-

Ção privilegiada. 

tel.: 75 98106-2957 

zap / 99163-2504  

augusto azevedo, 

CreCi 15548 

vende-se 28 tare-

fas em BerimBau, 

que pode ser um 

mine-sítio ou 

CriaÇão de Bovi-

no, Caprino, etC.

tel.: 75 98106-2957 

zap / 99163-2504  

augusto azevedo, 

CreCi 15548 

GRANDE OPORTU-

NIDADE! VENDO 

11.000M2 À 300MT 

DO ANEL DE CON-

TORNO. TEL.: 75 

99238-2250

NEGÓCIOS 

E SERVIÇOS

DETETIVES

detetive parti-

Cular - investi-

gaÇões, levanta-

mentos em geral. 

sigilo total. tel.: 

75 99112-6213 zap 

/ 98372-1895

ESTÉTICA

massagem a par-

tir de r$ 50,00, 

massagem tân-

triCa, anahurum, 

relaxante. tel.: 

75 98207-4336.

EVENTOS

aluga-se espaço de 

eventos, preço de 

inauguração pro-

mocional, rua de-

raldo alves Costa, 

379 - sobradinho, 

r$ 700,00. tel.: 75 

98818-2423 

aluga-se espaço de 

eventos, preço de 

inauguração pro-

mocional, rua de-

raldo alves Costa, 

379 - sobradinho, 

r$ 700,00. tel.: 75 

98818-2423 

TRABALHO

OFERTA DE 

EMPREGO

vaga para es-

tagio (avenida 

noide Cerqueira) 

auxiliar em ven-

das sexo masCu-

lino estudante 

de nutriÇão e 

eduCaÇão fisiCa 

estudante do 

vespertino/ no-

turno horario: 

06hrs as 11hrs 

segunda á saBa-

do valor da re-

muneraÇão, mais 

transporte. rua 

C o n s e l h e i r o 

franCo, 464 - edi-

fíCio euterpe fei-

rense, 2º andar, 

tiva e dinamiCa. 

rua Conselheiro 

franCo, 464 - edi-

fíCio euterpe fei-

rense, 2º andar, 

sala 201 nÚmero 

para agendamen-

to: 75 98233-7763 

vaga de es-

tágio (fraga 

maia) auxiliar 

de pizzaiolo 

sexo masCuli-

no estudante 

do matutino ou 

vespertino es-

tudante do ensi-

no médio, téCni-

Co ou superior 

horário: das 

16hrs a 22hrs 

BenefíCios: Bol-

sa auxílio mais 

transporte re-

quisitos: proa-

tivo, haBilido-

so, responsável 

. rua Conselhei-

ro franCo, 464 

- edifíCio euter-

pe feirense, 2º 

andar, sala 201 

nÚmero para 

agendamento: 

75 98233-7763  

vaga para es-

tagio (Centro) 

auxiliar em ven-

das sexo femini-

no estudante do 

notuno segunda 

a saBado horario: 

09hrs as 14hrs 

BenefiCios: valor 

da remuneraÇão, mais 

auxilio transporte. 

requisitos:neCessario 

sala 201 nÚmero 

para agendamen-

to: 75 98233-7763

vaga para estagio 

(Brasilia) auxiliar 

de reCepÇão sexo 

feminino estudan-

te do vespertino/

noturno horario: 

08hrs as 13hrs 

segunda a sáBado 

valor da remune-

raÇão, mais trans-

porte. neCessario 

ter noÇão Com 

informatiCa.  rua 

Conselheiro fran-

Co, 464 - edifíCio 

euterpe feiren-

se, 2º andar, sala 

201 nÚmero para 

agendamento: 75 

98233-7763 

vaga para estagio 

(feiraguaY) auxi-

liar em atendimen-

to amBos os sexos 

amBos os turnos 

horario: 08hrs 

as 13hrs/ 13hrs 

as 18hrs segunda 

á saBador valor 

da remuneraÇão, 

mais transpor-

te, mais ComiÇão 

soBre a venda ne-

Cessario ser Co-

munCiativo, pro 

ativo, dinamiCo. 

rua Conselheiro 

franCo, 464 - edifí-

Cio euterpe feiren-

se, 2º andar, sala 

201 nÚmero para 

agendamento: 75 

98233-7763 

vaga para estagio 

(feiraguaY) auxi-

liar em vendas am-

Bos os sexos estu-

dante do noturno 

segunda á saBado 

08hrs as 14 hrs 

valor da remune-

raÇão, mais trans-

porte. neCessario 

ser ComuniCativo, 

dinamiCo ter altu-

gostar de traBalhar 

Com vendas.  rua Conse-

lheiro franCo, 464 - edi-

fíCio euterpe feirense, 

2º andar, sala 201 nÚme-

ro para agendamento: 

75 98233-7763  

vaga para estagio (Cen-

tro) auxiliar Comer-

Cial amBos os sexos 

estudante do noturno 

estudante do ensino 

teCniCo ou superior 

em administraÇão ho-

rario: 09hrs as 16hrs 

(segunda á sexta fei-

ra) BenefiCios: valor 

da remuneraÇão,mais 

transporte. requisitos: 

neCessario ter noÇão 

Com informatiCa avan-

Çada.  rua Conselheiro 

franCo, 464 - edifíCio eu-

terpe feirense, 2º andar, 

sala 201 nÚmero para 

agendamento: 75 98233-

7763   

vaga para estagio (fe-

raguaY) vaga para ope-

radora de Caixa sexo 

feminino estudante do 

noturno segunda á sa-

Bado horario:08hrs as 

13hrs/13hrs as 18hrs: 

BenefiCios:valor da 

remuneraÇão, mais 

transporte. requi-

sitos: ConheCimento 

na funÇão. rua Con-

selheiro franCo, 464 

- edifíCio euterpe fei-

rense, 2º andar, sala 

IMÓVEIS
APARTAMENTOS 

A VENDA

VILA OLÍMPIA

vende-se aptº 

vila olimpia life 

2/4 sala, Cozinha, 

Banheiro, área 

de serviÇo, r$ 

180.000,00. tel.: 75 

98173-1332

CASAS A 

ALUGAR

SIM

Casa no Cond viva 

mais master semi 

moBiliada , ga-

ragem CoBerta, 

3/4 suíte r$ 2.500 

já Com taxa in-

Clusa -    tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

CreCi-f 11457

OUTROS

aluga-se Casa, 

aptº, 2/4, soBra-

dinho, próximo 

a feirinha, r$ 

450,00.tel.: 75 

98818-2423

Casa no Cond re-

serva Buriti r$ 

600 já Com taxa 

e água inClusa 

- jardim Brasil.  

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_fla-

viofreitas  CreCi-f 

11457

Casa no reserva Bu-

riti murada com por-

tão lateral r$ 700 já 

com taxa e água in-

clusa - jardim Brasil   

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_fla-

viofreitas  CreCi-f 

11457

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS/BA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 018PP/2022. Contratação de empresa especializada 
em serviços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, recarga de toner e aquisição de 
peças da Prefeitura e seus diversos órgãos, conforme informações constantes no edital e seus ane-
xos, no dia 16 de dezembro de 2022, às 09h00min, na Praça João Nery, 48 em Santanópolis – BA. 
(75) 3694-2141. O edital encontra-se disponível em sua integralidade no site https://www.indap.
org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=Santan%F3polis&palavra=Prefeitura&pg=busc
ar#. SANTANÓPOLIS (BA), 06 de dezembro de 2022. Ana Angélica Santos da Silva – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP019/2022. Contratação futura e eventual de for-
necimento de refeições prontas, a fim de atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Santa-
nópolis, conforme as condições e exigências estabelecidas pela Administração, no dia 16 de dezembro 
de 2022, às 11h00min, na Praça João Nery, 48 em Santanópolis – BA. (75) 3694-2141. O edital en-
contra-se disponível em sua integralidade no site https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&esta
do=Bahia&categoria=Santan%F3polis&palavra=Prefeitura&pg=buscar#. SANTANÓPOLIS (BA), 06 de 
dezembro de 2022. Ana Angélica Santos da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PP020/2022. Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado 
da Prefeitura e seus diversos órgãos deste município, conforme as condições e exigências estabe-
lecidas pela Administração, no dia 16 de dezembro de 2022, às 14h00min, na Praça João Nery, 48 
em Santanópolis – BA. (75) 3694-2141. O edital encontra-se disponível em sua integralidade no 
site https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=Santan%F3polis&palavr
a=Prefeitura&pg=buscar#. SANTANÓPOLIS (BA), 06 de dezembro de 2022. Ana Angélica Santos da 
Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.


