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QUINTAS CULTURAIS Mesa-redonda sobre reforma político-institucional ocorre no próximo dia 30

JUVENTUDE

Academia de Letras Jurídicas da
Bahia promove debates gratuitos

Redução da
maioridade e
ECA são temas
de eventos

Mila Cordeiro / Ag. A TARDE

JESSICA SANDES

A Academia de Letras Jurídicas da Bahia (ALJ-BA) vai
realizar uma mesa-redonda
sobre reforma político-institucional, no próximo dia
30, na sede da entidade, na
Graça. O evento, gratuito, faz
parte das “Quintas Culturais” promovidas na última
quinta-feira de cada mês.
O presidente da ALJ-BA,
César Faria, afirma que os
debates mensais são destinados para toda a população, com linguagem acessível. “As discussões têm sido
muito ricas. Os participantes, geralmente, são estudantes e professores. Mas
queremos expandir”, diz.
Membro da comissão de
eventos, o advogado Miguel
Calmon reitera que estes encontros ensinam o que, de
fato, é o direito.
“É uma forma de aproximar a Constituição do cidadão. Hoje, as pessoas clamam por direitos e por conhecer esses direitos. Não é
à toa que o número de processos judiciais vem aumentando”, afirma.

Iniciativas
Desde março deste ano, cinco debates foram realizados,
com temas como direito digital; reforma política; crise

DA REDAÇÃO

Dois eventos que discutem a
redução da maioridade penal e o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA) – que
neste mês completa 25 anos
– estão marcados para hoje
e amanhã em Salvador.
Nesta sexta-feira, a partir
das 14h, estudantes, coletivos estudantis e representantes de outras entidades
contrárias à medida têm um
ato público agendado contra
a PEC 171/93 (proposta de
emenda
constitucional),
que tramita no Congresso
Nacional e legisla sobre a redução da maioridade penal
de 18 para 16 anos no país.

Encontro

César Faria, Saulo Casali, Edivaldo Boaventura e Miguel Calmon com a diretora de Redação, Mariana Carneiro
no ensino jurídico na Bahia;
a nova lei anticorrupção; e
racismo no futebol.
Além dos eventos periódicos, a Academia de Letras
Jurídicas planeja o primeiro
congresso nacional, previsto para 11 e 12 de novembro,
na Casa do Comércio.
Ainda em fase de planejamento, a iniciativa também tem o objetivo de apro-

ximar a sociedade civil da
organização acadêmica.
Em visita à sede do Grupo
A TARDE, César Faria ressaltou, ainda, que a disseminação dos eventos auxilia na
manutenção da entidade. “A
academia vive, unicamente,
das contribuições dos acadêmicos. Pretendemos fazer
com que esta organização se
torne cada vez mais útil à

sociedade baiana”.
Fundada em dezembro de
1983, a ALJ-BA foi reconhecida como de utilidade pública pela Lei 4.357, em novembro do ano seguinte.
A entidade – que não possui vinculação político-partidária – reúne, atualmente,
39 juristas domiciliados na
Bahia, escolhidos em votação secreta e com título per-

pétuo.
Na atual gestão, a entidade
formou uma comissão para
apresentar sugestões sobre a
reforma político-institucional, composta pelos acadêmicos Saulo Casali, Paulo
Modesto, Miguel Calmon e
Dirley da Cunha Jr., além de
convidados especiais – a ministra Eliana Calmon e o professor Jaime Barreiros Neto.

Para amanhã, às 8h, está
previsto o encontro Psicologia e Socioeducação:
Adolescência, Subjetividade e Encarceramento, com a
participação de integrantes do Ministério Público
do Estado da Bahia
(MP-BA), entidades de defesa dos direitos da infância e pesquisadores de juventude e cidadania.
O evento será realizado na
sede do Conselho Regional
de Psicologia (rua Aristides
Novis, Federação). Trata-se
de uma inciativa gratuita,
aberto aos interessados na
temática.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2015

O SENAC – DR/BA torna público o Edital do PREGÃO PRESENCIAL nº 09/2015.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARAUSO
EM AMBIENTE PEDAGÓGICO DE TREINAMENTO DE PODOLOGIA, em Unidades do
SENAC DR/BA. Abertura da Sessão: Dia 04.08.2015 às 10h00. Local: Avenida Tancredo
Neves,nº 1.109,EdifícioCasa do Comércio,10º andar – Caminho das Árvores, Salvador/BA
- Sala de Reunião do SENAC. Os interessados poderão adquirir o Edital na Coordenação de
Licitações e Contratos do SENAC ou através do e-mail: comissao.licitacao@ba.senac.br, e
obter informações pelo telefone (71) 3192-3809 ou FAX (71) 3273-9722, nos horários de
9h00às12h30mine14h30minàs17h00,diasúteis.
Salvador, 24 de julho de 2015.

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA S/A
EBDA – EM LIQUIDAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO

UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015
A Universidade do Estado da Bahia - UNEB torna público aos interessados a realização da
seguinte licitação:
MODALIDADE
PREGÃO
ELETRÔNICO

Nº
24/2015

OBJETO
Aquisição de livros.

DATA

HORA

12/08/2015

10:00

LOCAL
Campus I
Salvador

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos (gratuitamente) à
Rua Silveira Martins, 2555 - Cabula, Salvador, Bahia, das 14:00 às 18:00 horas, pelo telefone
(0xx71) 3117-2395 / 2252 ou pelo site www.comprasnet.ba.gov.br. Salvador, 23 de julho de
2015. Enéas Miguêz de Oliveira Filho – Presidente da Comissão.

EBDA

UNEB
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL
CBPM
COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL – CBPM
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015
A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM torna público que realizará licitação, na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, para a contratação de empresa para a execução de
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GEOTECNOLOGIA MINERAL,
METALOGENIA E GEOTECTÔNICA, no dia 15 de agosto de 2015, às 10h, conforme
especificações do Edital mediante condições estabelecidas na Lei Estadual nº 9.433/05. Os
interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos pelo site: www.comprasnet.ba.gov.br,
pelo e-mail: copel@cbpm.ba.gov.br ou na sua sede, sito à Quarta Avenida, nº 460 – Centro
Administrativo da Bahia-CAB, nos horários das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30. Quaisquer
esclarecimentos poderão ser obtidos pelo Telefone (71) 3115-7493/7469/7589 e pelo Fax
(71) 3115-7548. Salvador-Ba, 23 de julho de 2015. – Adelaide Silva Santos Bastos –
Presidente da COPEL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015
Abertura: 07/08/2015 às 10h00min (horário de Brasília) - Objeto: Aquisição de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Família 65.02, site: Nº BB 494161.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Av. Luis Viana, nº
400, 4ª Av. do CAB, 2º Andar – CEP: 41.745-002 , de segunda a sexta-feira, das 08:30.h às
18:00 h ou pelo endereço eletrônico WWW.comprasnet.ba.gov.br e WWW.licitacoes-e.com.
br. Maiores esclarecimentos através do telefone: (71 ) 3115-8494. Salvador- BA 23/07/2015
Luís Augusto Muniz Filho - Pregoeiro Oficial.

SEAP

CBPM
UNEB - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015
A Universidade do Estado da Bahia - UNEB torna público aos interessados a realização da
seguinte licitação:
MODALIDADE
TOMADA DE
PREÇOS

Nº

06/2015

OBJETO
Contratação de empresa na área de engenharia
civil, para fins de execução dos serviços de
construção do Centro de Pesquisa Informação em
Educação do DCHT – Campus XIV da UNEB, no
Munícipio de Irecê.

DATA

HORA

LOCAL

11/08/2015

09:00

Campus I
Salvador

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos (gratuitamente) à
Rua Silveira Martins, 2555 - Cabula, Salvador, Bahia, das 14:00 às 18:00 horas, pelo telefone
(0xx71) 3117-2395 / 2252 ou pelo site www.comprasnet.ba.gov.br. Salvador, 22 de julho de
2015. Enéas Miguêz de Oliveira Filho – Presidente da Comissão.

UNEB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA:
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE AÇÚCAR ÁLCOOL E
DERIVADOS DA CANA DO ESTADO DA BAHIA-STIAEB, CNPJ 15.892.839/0001-59, com sede na Rua
Jaime Vilas Boas 45, Centro, Terra Nova-BA, em razão da paralização e inadimplência da Usina
Ibirálcool e os consequentes desdobramentos da sua inatividade, CONVOCA, com arrimo no
inciso III, do art. 3º do Estatuto Social da entidade; Art. 513 da CLT; art. 14, da Lei 5.764/71; §1º, do
art. 2º, da Lei 12.690/2012, todos os trabalhadores da IBIRÁLCOOL-DESTILARIA DE ÁLCOOL
IBIRAPUÃ LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.434.824/0001-19, associados ou não ao Sindicato, para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA a ser realizada no dia 30 de julho de
2015, no IBIRAPUÃ COUNTRY CLUBE, situado no bairro Panorama, Ibirapuã-BA, às 07h30min,
em primeira convocação, com no mínimo metade dos empregados da empresa, e às 08h00min
em segunda convocação, com qualquer número presente, para discutir e deliberar acerca da
seguinte ordem do dia:
a) Outorga de poderes à Diretoria para propor todas as ações necessárias a fim de assumir o
parque fabril da usina Ibiralcool, especialmente a propositura de Ação de Usufruto da referida
Usina, perante a Justiça do Trabalho, evitando-se demissão em massa, assim como o agravamento
da pobreza na região, bem como a quitação do passivo trabalhista já existente; b) Outorga de
poderes à Diretoria para constituir Cooperativa de Trabalho a fim de gerir e administrar a Usina,
com o fim de produzir álcool e açúcar, garantindo trabalho para todos os associados; c) O que
ocorrer.
___________________________________
CEZARIO BARBOSA
Diretor executivo

Ficam convocados os senhores acionistas da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A – Em Liquidação - para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se no Centro de Treinamento da EBDA, localizado na Avenida Dorival Caymmi nº 15.649 – Itapuã, CEP: 41635-150,
nesta Capital, às 10 horas do dia 03 de agosto de 2015, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apresentação do Relatório de Atividades
da Liquidação; 2) Reavaliação do prazo de execução orçamentária estipulado
para liquidação; 3) O que ocorrer. Salvador, 22 de julho de 2015. Maria do
Rosário Costa Muricy – Liquidante da EBDA.

Ministério da
Fazenda

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 71/7075-2015
OBJETO: Registro de Preços, para a prestação de serviços técnicos de manutenção
corretiva, com fornecimento de peças, incluindo limpeza e lubrificação, em máquinas de
contar cédulas e de contar moedas de propriedade da CAIXA, existentes nas Unidades
da CAIXA localizadas no Estado da Bahia, de Sergipe e de Alagoas, para um período de
12 meses. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www5.caixa.gov.br/fornecedores/
pregao_internet/, no link “Editais” do grupo “Pregão Eletrônico”; logo após selecione
“Salvador” em abrangência e clique no botão “OK”; em seguida clique no link “Edital”
do Pregão Eletrônico. CREDENCIAMENTO PARA O PREGÃO: até às 23h59min do
dia 05/08/2015. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 10h do dia 06/08/2015.
RECEBIMENTO DOS LANCES: das 15h às 15h30min do dia 06/08/2015. HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF. Contato: tel. 71 3198-2244.

