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SUBSTITUIÇÃO Vice-almirante assume a função dizendo que atuar na segurança da Copa será um dos grandes desafios

2º Distrito Naval tem novo comandante
Marco Aurélio Martins

LUANA ALMEIDA

Uma cerimônia militar realizada na manhã de ontem na
sede do 2° Distrito Naval, no
Comércio, marcou a posse do
novo comandante da unidade na Bahia, o vice-almirante
Luiz Henrique Caroli.
Caroli é agora o responsável
pela coordenação das ações
da Marinha em área de mais
de 1.100.000 km², que engloba não só o mar territorial sob
sua jurisdição como também
parte do Rio São Francisco. O
novo comandante do 2º DN
substitui o vice-almirante Antônio Fernando Monteiro
Dias, que atuou no cargo por
dois anos.
Em seu discurso de posse, o
Caroli afirmou estar orgulhoso de assumir a nova função
e disse ter sido bem recebido
no estado. “Será um desafio
gratificante. Daremos conti-

nuidade ao excelente trabalho que já vinha sendo realizado”, afirmou.

Desafio
Para o vice-almirante, a realização dos jogos da Copa do
Mundo no estado será um dos
maiores desafios da sua carreira. “Trata-se de um evento
de grande magnitude. Dispomos de um planejamento de
segurança que prevê a per-

feita integração entre as Forças Armadas. Por isso, tenho
convicção de que tudo vai
transcorrer na normalidade,
será um sucesso, sem dúvidas”, disse.
Além de deixar o comando
do 2º Distrito Naval, Monteiro
Dias também vai se desligar
do Serviço Ativo da Marinha
do Brasil, onde atuou por 40
anos. Em mensagem de despedida, ele definiu sua passagem por Salvador como um
período de grande importância para sua vida pessoal e
profissional.
“Fui muito feliz na Bahia.
Voltarei ao Rio de Janeiro com
a certeza de que tudo que fiz
esteve baseado no profissionalismo. Não sinto tristeza em
deixar o cargo, mas carrego
grande saudade dos colegas.
Tive um relacionamento leal,
amigo e correto com os meus
pares e subordinados”.

Luiz Caroli
assiste
ao desfile
da tropa

ESTEVE NO LÍBANO
Caroli é formado pela
Escola Naval do Rio de
janeiro. Dentre outras
funções, respondeu pela
Força-Tarefa Marítima
(FTM), da Força Interina
das Nações Unidas no
Líbano (UNIFIL)

Divulgação

PERIFERIA

Um dos cães
sobreviventes
foi levado a
uma clínica

Incêndio mata seis cães e queima
gravemente outros três em Pirajá
DA REDAÇÃO

Um incêndio ocorrido na madrugada de domingo matou
seis cães, entre eles uma cadela recém-parida e seus filhotes, além de queimar gravemente outros três e até um
galo.
O fogo atingiu uma empresa de reciclagem no bairro de
Campinas de Pirajá, onde os
animais eram mantidos presos em uma área alugada pelo
catador de material reciclável
José Antônio da Silva.

Moradores de um conjunto
residencial próximo à empresa ouviram o barulho feito
pelos animais e foram ao local tentar apagar o fogo, que
só foi debelado com a chegada do Corpo de Bombeiros.
Eles também acionaram a ativista e vereadora Ana Rita Tavares (Pros).
"Fiquei indignada com a
forma que os animais eram
mantidos. Isso só aconteceu
com eles por conta do descaso
do dono do imóvel, que os
usava para tomar conta do

seu negócio", denuncia Lourdes Santos, moradora local.
De acordo com outro morador, que não quis se identificar, o incêndio foi criminoso. O catador de recicláveis
não havia pago o aluguel e
estava sendo pressionado a
sair. "O maior interessado na
saída do catador é o dono da
empresa, que já tinha lhe dado voz de despejo", acusa.
Os animais foram levados
pela vereadora Ana Rita a
uma clínica em Lauro de Freitas, para tratamento.

PROCESSO
Inconformada com a
situação, a vereadora
disse que o dono da
empresa e o catador de
recicláveis serão
processados
criminalmente por crime
de maus-tratos a animais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

SUBCOMISSÃO TÉCNICA

Município de Jaborandi

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia convoca os profissionais cadastrados e relacionados em lista publicada no site http://www.capimgrosso.ba.io.org.br/ e demais interessados para
participarem da Sessão Pública de sorteio dos membros para a Subcomissão Técnica, referente à
Tomada de Preços nº 004/2014, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPANHAS
PUBLICITÁRIAS DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
- BAHIA, PROCESSO ADM. 61/14, que ocorrerá no dia 11/04/14, às 08h, na sala da COPEL, situada
na Praça 09 de Maio, s/nº, Nova Morada - Capim Grosso - Bahia. MARCUS VINICIUS QUEIROZ
ALVES. PRESIDENTE DA CPL

CNPJ n.º 13.245.568/0001-14

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2014.
O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 8.666/93
e alterações, fará realizar licitação para a Contratação de empresa para conclusão do Sistema
de Ampliação e Melhoramento do Sistema de Abastecimento de Água no interior do Município
de Jaborandi, abertura no dia 23/04/2014 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na
sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212, demais atos www.ba.ioe.org.br/prefeitura/jaborandi.
Jaborandi - Bahia, 04 de abril de 2014.
Jaime Batista de Azevedo
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba), por sua Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, torna público que
no dia 24/04/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas a TOMADA DE PREÇO N°
004/2014. Objetivo: Finalização da construção de 01 (uma) unidade de educação infantil,
Creche/Pré-Escola, tipo B, no âmbito do PAC 2, no Bairro São Francisco na sede do município de
Carinhanha/Ba. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e maiores
informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone (77)3485-2657/2658
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba), por sua Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, torna público que
no dia 29/04/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas a TOMADA DE PREÇO N°
005/2014. Objetivo: Construção de uma Cobertura de Quadra Escolar no Povoado de Vila São João,
no interior deste município. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e
maiores informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone
(77)3485-2657/2658.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba), por sua Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, torna público que
no dia 02/05/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas a TOMADA DE PREÇO N°
006/2014. Objetivo: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Creche, Rua Estrela
Dalva, Bairro São Francisco, na sede deste município. O edital só será adquirido na Prefeitura
Municipal de Carinhanha-BA e maiores informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às
12:00 horas, telefone (77)3485-2657/2658.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba), por sua Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, torna público que
no dia 05/05/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas a TOMADA DE PREÇO N°
007/2014. Objetivo: Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola, no Povoado do
Marrequeiro, no interior deste município. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de
Carinhanha-BA e maiores informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00 horas,
telefone (77)3485-2657/2658.
AVISO PUBLICAÇÃO CARTA-CONVITE Nº. 006/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba),
por sua Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Lei 8.666/93, torna público que no dia
22/04/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas a CARTA-CONVITE N° 006/2014.
Objetivo: Conclusão da pavimentação em paralelepípedo na Comunidade da Agrovila 15, no interior
deste município. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e maiores
informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone
(77)3485-2657/2658.
AVISO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2014 A Prefeitura Municipal de Carinhanha(Ba), por sua Comissão de Pregão Oficial, de acordo com a Lei 10.520/02, torna público que no
dia 25/04/2014 às 09:00 hs, estará recebendo as propostas relativas ao PREGÃO PRESENCIAL N°
011/2014. Objetivo: Aquisição de peças, pneus e óleo e manutenção para a frota das Secretarias
deste município. O edital só será adquirido na Prefeitura Municipal de Carinhanha-BA e maiores
informações na sede da Prefeitura no horário de 08:00 às 12:00 horas, telefone
(77)3485-2657/2658. NILTON MESSIAS SOBRIN. Pregoeiro.

Espaço onde
ocorreu o
incêndio teria
sido alugado
por um catador
de recicláveis

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 048/7075-2014
OBJETO: Registro de Preços para FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS
DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DA CAIXA DA BAHIA, DE SERGIPE E DE ALAGOAS,
tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram
e complementam. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br, no
menu principal Áreas Especiais , selecionar Portal de Compras CAIXA, confirmar com o
botão “ok”, em seguida selecionar na opção Pregão Eletrônico, no item Editais. DATA DE
CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até as 23:59 horas do dia 22/04/2014. DATA E
HORÁRIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min horas do dia 23/04/2014.
DATA E HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: das 14:00 às 14:30 horas do dia
23/04/2014. Contato: tel. 0800.7260104.

PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 07/2014
O Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado
da Bahia torna público que fará realizar, no dia 16 de abril de 2014, às
10h00min no SEBRAE em Irecê, situado na Rua Coronel Terêncio
Dourado, nº 161 - Centro, Cep: 44.900-000 – Irecê/BA, licitação sob a
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR VALOR
GLOBAL, destinado à contratação de empresa (s) especializada(s) em
prestação de serviços de transporte de passageiros e locação de veículos
automotores, sob demanda, para atender a UR8- Unidade Regional de
Irecê e suas áreas de abrangência, conforme especificações
constantes no Edital e seus anexos. O Edital contendo todas as
informações, está disponível, para reprodução gráfica,no endereço:
www.sebrae.com.br/canaldofornecedor.
Outras informações pelos telefones: (71) 3320-4446/4401
Salvador, 8 de abril de 2014
Sidinei Santos de Oliveira
Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitações

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
- SEDIR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO
ELETRONICO Nº 13/2014
A CAR situada na Av. Luiz Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN - CAB comunica aos interessados que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 13/2014, para aquisição de barraca para feira livre,
conforme especificações quantitativas condições descrito no termo de referência, que aconteceria
no dia 23/04/2014 às11h, horário de Brasília, por interesse da Administração Pública. Salvador,
07 de abril de 2014. Luiz Carlos Barbosa Costa. Pregoeiro.

CAR
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DA BAHIA – DETRAN

COMUNICADO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2014 SAEB/DETRAN-BA
O Pregoeiro Oficial do Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2014, que tem por Objeto: Prestação de serviço de
fornecimento de passagens terrestres intermunicipais e interestaduais, conforme especificações contidas no PCT
e Seção B do Edital. Família(s): 01.04, marcado para o dia 16/04/2014 às 10:00 h, que fica remarcada a sessão
de abertura do referido certame para o dia 22/04/2014 às 10:00h, (horário de Brasília) em razão de alterações no
edital. Site: licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço eletrônico www.comprasnet.
ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do telefax: ( 71 ) 3116-2290
Salvador - BA, 07/04/2014 - José Renato Ferreira Santos - Pregoeiro Oficial.

DETRAN

AVISO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE/
RESCISÃO CONTRATUAL
TC 02.2011.015.0054
A INFRAERO Notifica a Nordeste Vending LTDA-ME, da INTENÇÃO de
aplicação da penalidade de IMPEDIMENTO do direito de licitar com a INFRAERO
pelo prazo de 1 (um) ano, e aplicação de MULTA, no percentual de 10%,
sobre o valor mensal do contrato e da Rescisão do TC nº 02.2011.015.0054.
Esta penalidade está sendo aplicada com fundamento no item 27.3 e 27.4 c/c
27.4.1 do TC, nos termos do Art.140, inciso II, do RLCI. Na forma da legislação
própria a Infraero comunica a empresa que a defesa da contratada, poderá ser
apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias, no endereço Estrada Parque AeroportoSetor de Concessionárias e Locadoras-Lote 05-Ed. Sede - Brasília - DF, onde
se encontram os autos à sua disposição, durante o prazo assinalado, no horário
das 08:00h às 17:00h.
Brasília, 07 de abril de 2014
LAÉRCIO MARTINS
Gerente de Gestão e Fiscalização de Contratos Comerciais

