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RELIGIÃO Definição do nome do novo papa pode acontecer antes da Missa de Ramos, que acontecerá no dia 24 de março

Bento XVI cogita mudar regras de conclave
Claudio Peri / EFE / 13.2.2013

FRANCE PRESSE E AGÊNCIA
ESTADO
Cidade do Vaticano

O papa Bento XVI poderá publicar um decreto, chamado
“Motu Propio”, para antecipar
a celebração do conclave depois que deixar o papado em
28 de fevereiro, indicou o porta-voz do Vaticano.
"O papa está levando em
consideração a publicação
nos próximos dias de Motu
Propio para precisar alguns
pontos da constituição sobre
o conclave. Não sabemos se
considerará oportuno abordar o assunto do prazo do início do conclave”, declarou o
padre Federico Lombardi.
"Veremos se será assim e
quando será publicado o documento”, afirmou. "Em todo
caso, depende da avaliação do
papa. Se decidir assiná-lo, será divulgado oportunamente”, explicou Lombardi, porta-voz do Vaticano.
O conclave para eleger o sucessor de Bento XVI, segundo
a constituição apostólica, deve começar “entre um mínimo de 15 dias e um máximo de
20” desde que se decrete a
chamada “sede vacante”, fixada para o próximo 28 de
fevereiro às 20h (16h de Brasília), o momento que Bento
XVI escolheu para abandonar
o trono de Pedro.
O papa é o único que pode
mudar a constituição apostólica”, explicou o historiador
Ambrogio Piazoni. A constituição cita de 15 a 20 dias para
dar tempo aos cardeais che-

com o pontífice antecessor vivo. Fontes diplomáticas latino-americanas afirmam que a
eleição do sucessor de Bento
XVI será rápida, antes da missa
de Ramos (24 de março), uma
das mais importantes da Semana Santa.

Pedofilia

Só o papa pode mudar a constituição apostólica. Segundo o cronograma oficial, ele deixará o cargo no dia 28

Dos 117 cardeais
com direito a
voto, 62 são
europeus, 28
italianos e 19 da
América Latina

garem a Roma para assistir,
em geral, ao funeral solene e
respeitar o luto pela morte de
um pontífice.
Neste caso, como se trata de
uma renúncia, que aconteceu
poucas vezes na história milenar da Igreja, é possível que
todos os cardeais já estejam
em Roma, sem necessidade
de aguardar os religiosos. "É

possível interpretar a constituição”, explicou na semana
passada o porta-voz.
O tema está sendo debatido
pelos próprios cardeais, que
devem comparecer à despedida do papa em 28 de fevereiro.
No total, 117 cardeais terão direito a voto (todos com menos
de 80 anos) no conclave que
escolherá, dentro da Capela
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COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2013
A Pregoeira da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº01/2013, que tem por Objeto: Aquisição
de livros nacionais das diversas áreas da Educação Ambiental e Socioambiental, marcada para
o dia 04/03/2013 às 10:15h, que fica remarcada a sessão de abertura do referido certame para
o dia 07/03/2013 às 10:15h, pela razão constante nos autos. Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital e seus anexos na Secretaria do Meio Ambiente - Comissão Permanente
de Licitação - Colic, situada na 3ª Avenida, 390, Plataforma IV – 4° andar - Centro Administrativo
da Bahia - CAB, Salvador- Bahia, ou através do site: www.licitacoes-e.com.br/ www.comprasnet.
ba.gov.br ou, ainda, esclarecimentos pelos telefones (71) 3115-6250 e Telefax: (71) 3115-6211.
Salvador - BA, 20/02/2013. – Francine Mariolga dos Reis Guedes - Pregoeira.

SEMA

Sistina, o novo papa com a
maioria de dois terços.
Após a renúncia, Bento XVI
se mudará para a residência
de verão dos papas, em Castelgandolfo, nas proximidades de Roma, onde deverá
permanecer por dois meses.
Este será um conclave insólito porque acontecerá pela
primeira vez em sete séculos

Movimentos populares estão
aumentando nos Estados
Unidos e na Itália para evitar
que o cardeal Roger Mahony,
da Califórnia, participe da
conclave que deve eleger o
próximo papa. Segundo ativistas, Mahony está envolvido em um esquema para acobertar padres acusados de
abusos sexuais.
Em meio ao movimento,
um historiador do Vaticano
afirmou que não há precedentes para exclusão de um cardeal de uma conclave por causa de escândalos pessoais.
Os conclaves sempre revelam o lado mais obscuro dos
cardeais e não há nenhuma
diferença desta vez – exceto
pelas revelações de que os pecados de Mahony são muito
recentes e pelo fato de que os
católicos parecem querer
mais poder na escolha do próximo papa.
No início deste mês, um tribunal de Los Angeles ordenou
a abertura de milhares de páginas de arquivos confidenciais de mais de 120 sacerdotes acusados de crimes sexuais. O material mostra que
Mahony agiu nos bastidores
para proteger padres acusados de pedofilia.

PREGÃO SRP Nº. 04/2013
Processo Nº. 23066.056417/12-20
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de MATERIAIS PARA
SEGREGAÇÃO DE PAPEL, para atender às necessidades da Universidade
Federal da Bahia – UFBA. Abertura: 05/03/2013 às 14:00 horas de Brasília.
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6170 Fax: 3283-6080.
Airan Aires Andrade
Pregoeiro

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
– CONDER

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela APEAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A, por
estar(em) em lugar incerto e não sabido, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). JOSE RAIMUNDO DE
JESUS, Brasileiro, Casado, Industriário, CPF: 333.760.775-68, RG 0249426269 e seu cônjuge
DELMA GARDENIA SANTOS DE JESUS, Brasileira, Casada, Do Lar, CPF: 444.159.665-00, RG
0248101269 e o(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), de que o 1º e 2º Público Leilão do imóvel sito
à: Rua Tupinambas (Rua Cafarnaum), n 55, Qd. A, Lt. 23, Conj. Residencial Mangabeira,
Mangabeira - Feira de Santana/BA, Composto de: Dois quartos, sala, sanitário, copa/cozinha,
varanda, com 54,82m² de área construída., serão realizados nos dias: 1º Leilão: 26/02/2013 às
11:00h e 2º Leilão: 18/03/2013 às 11:00h no(a) Agência da CEF sito à Rua Monsenhor Tertuliano
Carneiro, 34, Centro, Feira de Santana/BA., na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e
Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias
referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 800680001426, relativo ao imóvel acima descrito,
e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 1 Ofício do Registro Geral de Imóveis de Feira de
Santana/BA, em 30/03/1993, sob nº 28.422.
Salvador, 21/02/2013
RUDIVAL ALMEIDA GOMES JUNIOR
Leiloeiro Público Oficial
Av Tancredo Neves, nº 620, Cond. Mundo Plaza, Sala 812, Caminho das Árvores - Salvador/BA.
(71) 3327-2999/8211-2013

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará realizar licitação
na MODALIDADE CONCORRÊNCIA / MENOR PREÇO, abaixo discriminada:
Nº

Abertura

Hora

OBJETO

006/13

27.03.2013

09:30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE
URBANIZAÇÃO DA LADEIRA E DA ENCOSTA DO PILAR,
LOCALIZADAS NO BAIRRO DO COMÉRCIO, EM SALVADOR BAHIA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

O Edital, no valor de R$100,00 (cem reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da
CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 – Narandiba – Salvador – BA, a partir do dia 22.02.2013,
das 13:30 às 17:30 horas. Salvador - BA, 20 de fevereiro de 2013. Maria Helena de Oliveira Weber
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL

Pregão Eletrônico SRP nº 45/2012

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB) torna público que no período de 21/02/13 a
01/03/13, até as 16:00 h, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo
referente ao primeiro semestre letivo de 2013, para o curso de Mestrado
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, com o oferecimento
de 07 vagas. Mais informações, consultar o edital no sítio do Programa:
www.ufrb.edu.br/pgcienciaanimal.

Processo Nº. 23066.055670/12-66 Objeto: Registro de preço para futura e
eventual aquisição de REAGENTES COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS,
para atender às necessidades do Laboratório de Imunologia e Biologia
Molecular do Instituto de Ciências da Saúde, unidade integrante do COMPLEXO
HOSPITALAR E DE SAÚDE/UFBA. Abertura: 07/03/2013 às 15:00 horas (horário
de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841
Fax: 3283-5847/5846/5841.
Airan Aires Andrade
Pregoeiro

Cruz das Almas, 20 de fevereiro de 2013
Ana Cristina Fermino Soares
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

COMUNICADO PÚBLICO
A Vivo S.A., operadora do Serviço Móvel Pessoal no Estado do Bahia, em atenção
ao disposto no Regulamento do Serviço Móvel Pessoal, aprovado pela Resolução da
ANATEL nº 477/07, informa a seus clientes e ao público em geral que ocorreram
diﬁculdades pontuais e temporárias na prestação do serviço, nas localidades e
períodos informados abaixo:
Período
Localidade
Motivo
Início
Fim
19/2/2013 19/2/2013
São Sebastião do Passé
Instabilidade em equipamento
17h42min
20h10min
19/2/2013 19/2/2013 Instabilidade no suprimento
Mucuri
21h33min
23h19min de energia elétrica
A Vivo agradece a compreensão de seus clientes e reaﬁrma o compromisso com a
qualidade de seus serviços.
Vivo S.A.
CNPJ nº 02.449.992/0001-64

EXTRATO DO EDITAL Nº. 04/2013 DE CONVOCAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE POR TEMPO DETERMINADO
O Reitor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no uso de suas
atribuições, torna público para conhecimento dos interessados a abertura de inscrições
para o processo seletivo de contratação de docente por tempo determinado – professor
substituto – no período de 21 de FEVEREIRO de 2013 a 06 de MARÇO de 2013 e
processo seletivo simplificado nos dias 07 e 08 de março de 2013, de acordo com o
Extrato do Edital nº 04/2013, de 18/02/2013 e do Edital Interno do Centro de Ciências
Agrárias,Ambientais e Biológicas - CCAAB, afixado no mesmo e na Internet no endereço
eletrônico http://www.ufrb.edu.br/concursos/. Cruz das Almas, 20 de fevereiro de 2013.
Paulo Gabriel Soledade Nacif - Reitor
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 52/2012
Processo Nº. 23066.062921/12-12 Objeto: Registro de preço para futura e
eventual aquisição de MATERIAL DE CONSUMO, para atender às necessidades
do Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular do Instituto de Ciências da
Saúde, unidade integrante do COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE/UFBA.
Abertura: 06/03/2013 às 14:00 horas (horário de Brasília). Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5847/5846/5841.
Airan Aires Andrade
Pregoeiro

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 49/2012
Processo Nº. 23066.060333/12-45 Objeto: Registro de preço para futura e
eventual aquisição de insumos para Esterilização por Plasma de Peróxido
de Hidrogênio, com comodato de 01(um) equipamento, visando atender ao
Hospital Ana Nery unidade integrante do COMPLEXO HOSPITALAR E DE
SAÚDE/UFBA. Abertura: 08/03/2013 às 15:00 horas (horário de Brasília).
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax:
3283-5847/5846/5841.
Airan Aires Andrade
Pregoeiro

