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EXTRATO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 03/2018 - SIMP nº 003.0.649/2018 - Objeto:  Obra de engenharia destinada a construção de imóvel para
sediar a Promotoria de Justiça Regional de Jacobina-Ba. A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Ministério Público
do Estado da Bahia, informa aos participantes da referida concorrência, que de acordo o item 17.3 do edital, mediante
análise das documentações apresentadas pelas três primeiras classificadas, foram atendidas as habilitações jurídica,
fiscal, trabalhista e econômico-financeira; e quanto a qualificação técnica, doravante o requerido no item 19.7.2 do edital, o
atestado para comprovação de aptidão técnica deve corresponder a obra de construção de edificação com área igual ou
superior a 445,65m² (50% da área da construção). Pelo não atendimento a exigência citada, restou a CPL decidir pela
INABILITAÇÃO da empresa AMA EMPREITEIRA LTDA-CNPJ Nº 96.789.573/0001-15 e pela HABILITAÇÃO das empresas: LIMA
DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP-CNPJ nº 19.260.316/0001-40 e COSTA LUZ ENGENHARIA EIRELI-CNPJ Nº 09.114.932/
0001-30, que atenderam a exigência. A CPL considerou VENCEDORA a LIMA DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA-EPP-CNPJ nº
19.260.316/0001-40 com a proposta de preço global de R$ 2.145.555,05. Ficará disponível no portal eletrônico da Instituição
a ata da decisão e havendo interesse na apresentação de interpor recurso administrativo os participantes terão o prazo de
5 (cinco) dias úteis após publicidade na forma prevista no item XXI do edital. Salvador/BA, 10/05/2018. Álvaro Medeiros Filho-
Presidente da CPL.

OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO BAHIA

Edital n° 080/18 - SPED - O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, notifica Maria Francelina
Pinheiro Motta, Representante no Processo nº 04487/2011, para comparecer à Audiência de Instrução, designada para o dia
29 de maio de 2018, às 09 horas, na sala de audiências desta Seccional, situada na Rua Portão da Piedade, nº 16 (Antiga
Praça Teixeira de Freitas) - Barris, cabendo-lhe providenciar o comparecimento de suas testemunhas. Salvador, 09 de maio
de 2018. Carlos Medauar Reis - Secretário-Geral.

Edital n° 081/18 - SPED - O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, notifica R.S.C., através de sua
Patrona a Bela. Roberta Santana de Carvalho, inscrita na OAB/BA sob nº 31.183, para comparecer à Audiência de Instrução,
designada nos autos do Processo nº 1328/2015, para o dia 29 de maio de 2018 às 14h30min., na sala de audiências desta
Seccional, situada na Rua Portão da Piedade, nº 16 (Antiga Praça Teixeira de Freitas) - Barris, cabendo-lhe providenciar o
comparecimento de suas testemunhas. Salvador, 09 de maio de 2018. Carlos Medauar Reis - Secretário-Geral.

Edital n° 082/18 - SPED - O Secretário-Geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, notifica D.O.C., através de
seu Patrono o Bel. Danilo Oliveira Costa, inscrito na OAB/BA sob nº 19.309, para comparecer à Audiência de Instrução,
designada nos autos do Processo nº 188/2015, para o dia 07 de junho de 2018 às 09 horas, na sala de audiências desta
Seccional, situada na Rua Portão da Piedade, nº 16 (Antiga Praça Teixeira de Freitas) - Barris, cabendo-lhe providenciar o
comparecimento de suas testemunhas. Salvador, 09 de maio de 2018. Carlos Medauar Reis - Secretário-Geral.

EDITAL N° 037/18 - NOTIFICAÇÃO - O CONSELHEIRO DISTRIBUIDOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, notifica, Srª. Renata Silva de Deus para, querendo, no prazo regimental de 15 (quinze)
dias, contados da presente publicação, oferecer suas contrarrazões ao recurso interposto no Processo n° 22396/2013.
Publique-se e cumpra-se. Salvador, 10 de maio de 2018. Waldir Santos - Conselheiro Distribuidor - OAB/BA.

Edital n° 036/2017-S - Suspensão do Exercício da Advocacia - O CONSELHEIRO DISTRIBUIDOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL, SEÇÃO DA BAHIA, torna público, para conhecimento das autoridades judiciais e de terceiros, que nos autos do
Processo n° 17.325/2009, a Primeira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina desta Seccional, em decisão transitada em
julgado, aplicou ao advogado SINFRONIO DE ALMEIDA SAMPAIO, inscrito sob n° 5588, a pena de SUSPENSÃO do exercício
da advocacia, pelo prazo de 06 (seis) meses, por infração tipificada no art. 34, inciso XXV, c/c art. 37, I, § 1° EOAB, com eficácia
em todo o território nacional. Fica o referido advogado INTIMADO a devolver, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a
Secretaria do Conselho Pleno desta Seccional os documentos de identificação profissional,(art.74, da Lei 8.906/94). Publique-
se e cumpra-se. Salvador, 28/06/2017. Waldir Santos Conselheiro Distribuidor.

Edital n° 50/2017-S - Suspensão do Exercício da Advocacia - O CONSELHEIRO DISTRIBUIDOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL, SEÇÃO DA BAHIA, torna público, para conhecimento das autoridades judiciais e de terceiros, que nos autos do
Processo n°  23.391/2011 a Terceira Turma do Tribunal de Ética e Disciplina desta Seccional, em decisão já transitada em
julgado, aplicou ao advogado MANOEL SANTOS GONÇALVES (OAB-BA 12.455) pena de SUSPENSÃO do exercício da
advocacia pelo prazo de 30 (trinta) dias, pelo prazo de 30 (trinta) dias, por infração tipificada no art. 34, inciso XXIII, c/c art. 35,
inciso II do Estatuto da Advocacia e da OAB, extensiva até o pagamento das anuidades devidas, corrigidas monetariamente
e acrescida de juros legais, nos termos do art. 37, §§ 1º e 2º da Lei Federal n° 8.906/94, com eficácia em todo o território
nacional. Fica o referido advogado INTIMADO a devolver, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à Secretaria do Conselho
Pleno desta Seccional a sua Carteira de Identidade profissional (artigo 74, da Lei 8.906/94). Publique-se e cumpra-se.
Salvador, 31 de julho de 2017 - RAFAEL BARRETTO Conselheiro Distribuir OAB/BA.


