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Imóveis Diversos Negócios 
e Serviços Trabalho Veículos

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

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS.

CRECI: 6585 

20 ANOS

3223.3222 e
9 9972.3222 zap

Rua Cel.Álvaro Simões , nº  20

Em frente ao fórum

mapafs97@gmail.com

IMÓVEIS

APARTAMENTOS 

A VENDA

CONCEIÇÃO

Vendo Apto 2/4 

no segundo An-

dAr, nAscente 

no condomínio 

FlorAttA com in-

FrAestruturA de 

lAzer completA A 

7 minutos do sho-

pping BouleVArd 

nA AV. iguAtemi, 

conceição - FeirA. 

VendA: r$ 130mil. 

AceitA propostA  

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_fla-

viofreitas  creci-F 

11457

MUCHILA I

Vendo ApArtA-

mento 2/4 (1° An-

dAr) no condo-

mínio princesA 

do sertão no mu-

chilA próximo Ao 

centro -  FeirA de 

sAntAnA. VendA 

r$ 69.900,00 tel.: 

75 98336-6536 (zAp) 

@imoVeis_FlAVio-

FreitAs  creci-F 

11457

SOBRADINHO

Vendo apartamento 

2/4 (1 suíte) próximo 

a comércio, escolas a 

12 minutos do cen-

tro no condomínio J. 

J. lopes de Brito no 

sobradinho - Feira. 

Venda: r$ 89.900,00. 

Aceita proposta!  tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofrei-

tas  creci-F 11457

Vende-se Aptº ruA 

lAndulFo AlVes 

962B, 3/4, sAlA, 

cozinhA. exce-

lente locAl. r$ 

130.000,00. tel.: 75 

99121-6691 zAp

APARTAMENTOS 

A ALUGAR

BRASÍLIA

Apto 3/4 com 2 BA-

nheiros, 3° AndAr, 

no condomínio 

pArque cAJueiro 

nA AV João dur-

VAl, BrAsíliA A 5 

minutos do cen-

tro. r$ 800,00tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofrei-

tas  creci-F 11457

CASEB

Apto 3/4 com 2 ba-

nheiros, 3° andar no 

condomínio parque 

lagoa próximo ao 

shopping Boulevard, 

r$750,00 (condomí-

nio, água, esgoto e 

iptu inclusos)0tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofrei-

tas  creci-F 11457

VILA OLÍMPIA

Apê 2/4 no ter-

reo, cond solAr 

Vile no VilA olim-

piA . r$ 650 tAxA 

inclusA . tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

CASAS A 

ALUGAR

SIM

casa 2/4 de esquina, 

quintal murado no 

contra piso no con-

domínio casas de 

turim no sim - Feira 

r$1.200,00(incluso 

taxa de condomí-

nio e iptu)tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa no cond Viva 

mais master semi 

mobiliada , garagem 

coberta, 3/4 suíte r$ 

2.500 já com taxa 

inclusa -    tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa 2/4 mobilia-

da no condomínio 

Alegria no sim, r$ 

1.600,00 (condomí-

nio incluso)tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

OUTROS

casa 2/4 no 1° andar, 

2 salas, varanda, ga-

ragem para 2 carros 

a 100 mts da rótula 

da Av João durval, 

próximo ao tomba e 

7 minutos do centro, 

r$ 800,00 tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

Kitnets no próxi-

mo ao fórum no 

centro. A partir de 

r$ 450,00tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

com tAxA e águA 

inclusA - JArdim 

BrAsil   tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa no cond reser-

va Buriti r$ 600 já 

com taxa e água in-

clusa - Jardim Brasil.  

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_fla-

viofreitas  creci-F 

11457

cAsA no reserVA 

Buriti murAdA 

com portão lA-

terAl r$ 700 Já 

EMEC EMPREENDIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA.
CNPJ/ME n. 14.074.546/0001-00 - NIRE 29200982901

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Os Diretores do EMEC EMPREENDIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA., sociedade 
empresária limitada com sede na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia, na Avenida 
Getúlio Vargas, n. 1.186, bairro Centro, CEP 44075-155, inscrito no CNPJ/ME sob o n. 
14.074.546/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 
n. 29200982901 (“Sociedade”), em conformidade com as disposições legais e do artigo 13º do 
Contrato Social da Sociedade, convocam os sócios da Sociedade a comparecerem à Reunião 
de Sócios da Sociedade a realizar-se no dia 22 de julho de 2022, às 10:30h, na sede da 
Sociedade, a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria da Ordem do Dia: (i) Aprovar a 
alteração do contrato social da Sociedade para cessão e transferência de quotas representativas 
do capital social da Sociedade por parte dos espólios e seus respectivos herdeiros que obtiveram 
as autorizações requeridas por Lei para tanto, à sócia RMDS Participações S/A, conforme 
Contrato de Compra e Venda de Quotas firmado em 08 de fevereiro de 2022 e documentos 
correlatos. Para participar da Reunião, o sócio deverá comparecer munido de documento que 
comprove a sua identidade e/ou representação, podendo ser representado por procurador, 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja sócio, administrador da Sociedade ou advogado, 
mediante apresentação de procuração escrita com poderes específicos.Aos sócios que se 
fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato seja 
depositado na sede da Sociedade até o momento da abertura dos trabalhos da Reunião de 
Sócios, nos termos do artigo 16º do Contrato Social da Sociedade. Feira de Santana/BA, 14 de 
julho de 2022. EMEC EMPREENDIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS LTDA. Marcelo Jorge 
Sonneborn e Fábio Mascarenhas da Silva - Diretores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ -BA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2022. O PREGOEIRO torna público aos interes-
sados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 019/2022 - Processo Administra-
tivo nº 200/2022 - Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE – OBJETO: Contratação de serviços de publicações 
dos atos oficiais nos Diários Oficiais do Município, União e Jornal de Grande Circulação e Locação de 
Sistema de Publicidade e Transparência Municipal nos padrões estabelecidos pela Lei de Acesso à 
Informação – LAI nº. 12.527/11 para o Município de Santaluz-BA, sessão de abertura: às 09:00 horas 
do dia 29/07/2022, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Santaluz - Bahia, local 
Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo, Santaluz – BA. Maiores informações através do tel. 75 
3265-2843 das 08:00h às 12:00h. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de 
Santaluz - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h às 12:00h. Santaluz- BA, 
15 de Julho de 2022. IRAIDE CABRAL CALADO, PREGOEIRO.


