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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 AndAr, 

nAscente no condo-

mínio FlorAttA com 

inFrAestruturA de 

lAzer completA A 7 

minutos do shop-

ping BouleVArd nA 

AV. iguAtemi, con-

ceição - FeirA. Ven-

dA: r$ 130mil. AceitA 

propostA  tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

MUCHILA I

Vendo apartamento 2/4 

(1° andar) no condomí-

nio princesa do sertão 

no muchila próximo ao 

centro -  Feira de santa-

na. 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 centro no 

condomínio J. J. lopes 

de Brito no sobradi-

nho - Feira. Venda: r$ 

89.900,00. Aceita pro-

posta!  tel.: 75 98336-

6536 (zap) @imoveis_

flaviofreitas  CRECI-F 

11457

Vende-se Aptº ruA 

lAndulFo AlVes 

962B, 3/4, sAlA, co-

zinhA. excelente 

locAl. r$ 130.000,00. 

tel.: 75 99121-6691 

zAp

APARTAMENTOS 

A ALUGAR

BRASÍLIA

Apto 3/4 com 2 banhei-

ros, 3° andar, no con-

domínio parque cajuei-

ro na Av João durval, 

Brasília a 5 minutos do 

centro. r$ 800,00tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

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_flaviofreitas  

creci-F 11457

VILA OLÍMPIA

Apê 2/4 no terreo, 

cond solAr Vile no 

VilA olimpiA . 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( inc luso 

taxa de condomínio e 

iptu)tel.: 75 98336-

6536 (zap) @imoveis_

flaviofreitas  CRECI-F 

11457

casa 2/4 (1 suíte) 

semi-mobiliada, ga-

ragem coberta para 2 

carros, no condomínio 

eco Ville no 35Bi, pró-

ximo ao hospital clé-

riston Andrade - Feira,  

r$ 1.300,00 tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa ampla 3/4 (1 su-

íte) no João paulo ii 

a poucos metros da 

Av Fraga maia, per-

to de tudo. locação 

r$ 1.500,00  tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

Vilage 2/4 no condomí-

nio Vilaggio papagaio a 

3 minutos da Av Fraga 

maia,  r$ 700,00 (con-

domínio incluso). Área 

de lazer completa!  tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

SANTA MÔNICA II

casa 3/4 , suíte no 

cond champs elysser 

r$ 2.500 taxa inclusa 

, sta monica ii. cond 

com poucas casas 

e área de lazer com 

armário da cozinha-    

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_flavio-

freitas  creci-F 11457

CASAS A VENDA

BARROQUINHA

casa na Barroquinha, 

vizinha ao centro da 

cidade: 3/4, 02 banhei-

ros, laje, ampla gara-

gem, terreno 10x30, 

CONJ. JOÃO 

PAULO II

casa vizinha ao conjun-

to João paulo ii, térreo 

e 1º andar, cada uma 

com 3/4 e garagem, 

r$ 300.000,00. rena-

to nunes, creci 2236  

tel: (75) 3614-5040 / 

99977-2058   

PQ G. VARGAS

 casa 3/4 (1 suíte) ga-

ragem para 2/4, Jd de 

inverno, corredor la-

teral, área de serviço 

com dependência, a 

poucos metros da Av. 

getúlio Vargas, próxi-

mo a unifacs, no pq 

getúlio Vargas - Feira. 

Venda: r$ 290miltel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

TOMBA

casa no tomba, lo-

teamento parque pa-

norama, 4/4 sendo 02 

suítes, armários embuti-

dos, laje, terreno 15x30, 

r$ 320.000,00. rena-

to nunes, creci 2236  

tel: (75) 3614-5040 / 

99977-2058   

OUTROS

casa serraria Brasil, 

2/4, sala, cozinha, ba-

nheiro, quintal e gara-

gem, r$ 120.000,00. 

renato nunes, creci 

2236  tel: (75) 3614-

5040 / 99977-2058   

Vendo casa 2/4 (preci-

sando finalizar) próximo 

ao condomínio Viva 10 

no Feira 10 - Feira. Ven-

da: r$ 79.900mil tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

CHACARAS 

E FAZENDAS

VENDE-SE UMA CHÁ-

CARA EM AMÉLIA 

RODRIGUES COM 11 

TAREFAS COM 02 

ACESSOS DE ENTRA-

DA, MURADA. TEL.: 

75 98106-2957 zap / 

99163-2504  AUGUS-

TO AZEVEDO. CRECI 

15548 

GALPOES

gAlpão próximo 

Ao centro medin-

do 6x28 nA serrA-

riA BrAsil - FeirA. 

r$2.500,00 tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

PONTO 

COMERCIAL

prédio comercial no 

ponto central , r$ 3.500 

(aberto a negociação 

terreo com 1 andar en-

tradas separadas ) ou 

apenas o terreo por r$ 

1.500 tel.: 75 98336-

6536 (zap) @imoveis_

flaviofreitas  CRECI-F 

11457

ponto comercial no 

térreo com Banheiro , 

ponto central . r$ 2 mil 

. tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_flavio-

freitas  creci-F 11457

passa-se um ponto co-

mercial de (academia) 

de boxe e funcional. 

próximo a Av. Fraga 

maia. local excelente. 

tel.: 75 99192-0454

ponto comercial com 

casa 2/4 em excelen-

te localização próximo 

ao mc donald’s e da 

Av. sto Antônio nos 

capuchinhos - Fei-

ra. 1.500,00 tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

SALAS

Aluga-se sala mo edi-

fício Ana muller, 2º an-

dar, reformada. tel.: 75 

99131-2056

sala comercial próximo 

a João durval com ba-

nheiro , r$ 650 já com 

água , internet, recepção 

com água mineral . É um 

banheiro social . 1 andar 

. tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_flavio-

freitas  creci-F 11457

TERRENOS

terreno 250mts 

(10x25), em excelen-

te localização próximo 

ao espaço Fabriqueta 

na Brasília. Venda: r$ 

200miltel.: 75 98336-

6536 (zap) @imoveis_

flaviofreitas  CRECI-F 

11457

terreno (10x17) em 

excelente localização 

próximo às torres gê-

meas na sta mônica - 

Feira . Venda r$ 179mil. 

(Aceita proposta) ltel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

renato nunes vende 

terreno na rua Ametis-

ta  bairro Brasília, 8x30  

r$ 240.000,00 tel.:75 

3614-5040 / 99977-

2058  creci 2236

Vende-se 02 lotes o 

haras residence cada 

um com 600m2. lo-

calização privilegiada. 

tel.: 75 98106-2957 zap 

/ 99163-2504  Augusto 

Azevedo, creci 15548 

NEGÓCIOS

 E SERVIÇOS

OUTROS

preciso de professor (a) 

voluntário para revisar 

pequenos trabalhos li-

terários, um ou dois por 

mês. tel.: 75 98198-

7247 marchy 

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 mobiliada no 

condomínio Alegria no 

sim, r$ 1.600,00 (con-

domínio incluso)tel.: 

75 98336-6536 (zap) 

@imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

OUTROS

casa 2/4 no 1° andar, 2 

salas, varanda, garagem 

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 próximo ao 

fórum no centro. A par-

tir de r$ 450,00tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa no cond reserva 

Buriti r$ 600 já com 

taxa e água inclusa - 

Jardim Brasil.  tel.: 75 

98336-6536 (zap) @

imoveis_flaviofreitas  

creci-F 11457

casa no reserva Buriti 

murada com portão la-

teral r$ 700 já com taxa 

e água inclusa - Jardim 

Brasil   tel.: 75 98336-

6536 (zap) @imoveis_

flaviofreitas  CRECI-F 

11457

r$ 320.000,00. rena-

to nunes, creci 2236  

tel: (75) 3614-5040 / 

99977-2058  

CENTENÁRIO

VENDO UMA CASA NO 

CONDOMÍNIO IMPE-

RIAL VILLE,  FEIRA DE 

SANTANA. EXCELEN-

TE OPORTUNIDADE 

DE INVESTIMENTO!!!! 

MORAR BEM EM UM 

CONDOMÍNIO ORGANI-

ZADO.TEL.: 75 98106-

2957 ZAP / 99163-2504  

AUGUSTO AZEVEDO, 

CRECI 15548 

CONCEIÇÃO

Vendo casa 2/4 no 

condomínio residen-

cial rio paraguassu, 

próx. campo de guto 

na conceição a 7 minu-

tos do shopping Boule-

vard - Feira . Venda: r$ 

115mil. Aceita proposta 

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_flavio-

freitas  creci-F 11457

Vendo casa 2/4 (1 suí-

te) com sala, jardim de 

inverno copa, cozinha, 

garagem para 4 carros, 

quintal em excelente 

localização próximo ao 

campo de guto na con-

ceição 1 - Feira de san-

tana.Venda $ 220mil  

tel.: 75 98336-6536 

(zap) @imoveis_flavio-

freitas  creci-F 11457

APARTAMENTO 98M² EM 
FEIRA DE SANTANA/BA

Com vagas de garagem,

Prédio Le Portier, Cond. Ville 

de Mônaco, Rua São Cosme 

e Damião, nº 642, 

Bairro Santa Mônica. 

INICIAL R$ 519.670,00

jdleiloes.com.br
0800-707-9339

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS/BA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022. Contratação de empresa especializa-
da em serviços de Locação de Software para disponibilização do Portal Institucional do Município 
para atender as Leis 131/2009 e Lei 12.527/2011 de acesso à informação, SIC, E-SIC, OUVIDORIA, 
HOME-PAGE INSTITUCIONAL, serviços de publicações de matérias dos atos oficiais deste Governo, 
nos Diários Oficiais do Município, União e Jornal de Grande Circulação, Contratação de software de 
protocolo on-line, para controlar a movimentação e tramitação de documentos, Trazendo mais agi-
lidade e eficiência na abertura de processos. E ainda: Facilita o trâmite de documentos; armazena, 
eletronicamente, garantindo a segurança dos mesmos; permite, aos responsáveis, acompanhar o 
andamento e fase de cada setor.  Possibilita o acompanhamento de seus prazos e vencimentos. 
dentro das secretarias do município, 100% online. Contratação de software de Controle e Gestão 
para Gerenciamento de contrato, cadastro de fornecedores, gerenciamento de notas e saldos, au-
torização de compras com ferramentas de O.S “Ordem de serviços e plataforma de lançamento e 
gerenciamento de processos licitatórios 100% online, para atender diversas secretarias do município. 
Conforme especificações constantes do anexo I deste edital, para atender a Secretaria Municipal de 
Administração do Município de Santanópolis-Bahia, no dia 05 de agosto 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=buscar#. SANTANÓPOLIS (BA), 25 de julho de 2022. Ana Angélica 
Santos da Silva – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.


