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TELEFONIA Justiça de Sergipe determinou o bloqueio do aplicativo ontem e internautas reagiram nas redes sociais

WhatsApp é bloqueado no Brasil por 72 horas
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

A Justiça de Sergipe determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp por 72 horas, a começar
de ontem. Segundo a SindiTeleBrasil, associação que
representa as empresas de
telefonia móvel, todas as
companhias receberam a intimação, que passou a ser
cumprida a partir das 14h.
A medida cautelar foi expedida pelo juiz Marcel
Montalvão, da comarca de
Lagarto (SE), o mesmo que
em março determinou a pri-

“Depois de
cooperar com
toda a nossa
capacidade com
os tribunais
brasileiros,
estamos
desapontados
com bloqueio”
NOTA DA EMPRESA

são do vice-presidente do
Facebook na América Latina,
Diego Dzodan. Segundo o
Tribunal de Justiça de Sergipe, a ordem de bloquear o
WhatsApp se deu pelo mesmo motivo que levou ao pedido de prisão do executivo:
a empresa não forneceu à
Justiça mensagens relacionadas a uma investigação
sobre tráfico de drogas.
Esta não é a primeira vez
que o WhatsApp enfrenta
problemas com a Justiça
brasileira. Em dezembro, o
serviço ficou 12 horas fora do
ar por determinação da juíza Sandra Regina Nostre

Marques, da comarca de São
Bernardo do Campo (SP). O
bloqueio, cumprido pelas
empresas de telefonia móvel no Brasil, deveria ter durado 48 horas, mas acabou
revogado por liminar concedida pelo desembargador
Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
À época da prisão de Dzodan, especialistas previam
que ordens judiciais semelhantes voltariam rapidamente a ocorrer caso as empresas não se adaptassem
melhor à legislação brasileira. O TJ-SE divulgou nota na

qual diz que a medida cautelar expedida por Montalvão foi concedida a pedido
da Polícia Federal e do Ministério Público, baseando-se nos artigos. 11, 12, 13 e
15 da Lei do Marco Civil da
Internet.

Internautas
Os serviços de troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp ficaram bloqueados
em todo o país. O assunto
repercutiu nas redes sociais,
como Twitter e Facebook.
No Twitter, o bloqueio do
WhatsApp ficou no primeiro
lugar nos trending tops do

Reprodução Facebook

MAURICIO DE SOUZA

“Vamos lembrar com saudade”, diz
desenhista sobre morte do filho
AGÊNCIA O GLOBO
São Paulo, SP

O produtor de vídeo e fotógrafo Mauricio Spada e
Souza, filho do desenhista
Mauricio de Sousa, morreu
na madrugada de ontem,
aos 44 anos, em sua casa em
São Paulo. Segundo a Mauricio de Sousa Produções, o
fotógrafo morreu de infarto
fulminante em casa, na madrugada desta segunda-feira (2), em São Paulo, mas a
família ainda aguarda o lau-

do pericial. Ele deixa mulher
e duas filhas gêmeas.
Spada era fotógrafo e produtor de vídeo e computação. Ele trabalhava na Mau-

ricio de Sousa Produções.
Assim como os demais irmãos por parte de pai, ele
inspirou um personagem da
Turma da Mônica: o professor Spada, que dá aulas de
informática.

Spada era
fotógrafo
e produtor
de vídeo e
computação

Lembranças

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para garantir a distribuição gratuita de lanches e refeições para os
grupos de convivência de idosos crianças adolescentes e demais benefic do prog bolsa família. Data:
16/05/2016. Horário:08:30. Local: Prefeit. Munic Dom Macedo Costa. n ormações pelo telefax 75 3648-2127.
Luiz Carlos Lima Sales - Pregoeiro

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas acondicionadas em sacos plásticos transparentes e
resistentes, para distribuição com famílias carentes, do município de Dom Macedo Costa. DATA: 16/05/2016.
HORÁRIO: 10:30 horas. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações pelo telefax 75 3648-2127 / 2169. Dom
Macedo Costa, 03/05/2016. Luiz Carlos Lima Sales - Pregoeiro.

país. Além de reclamar sobre a falta do serviço, os
usuários faziam brincadeiras sobre como se comunicar sem o WhatsApp.
No Facebook, internautas
compartilharamnotíciaseopiniões sobre o tema, além de
memes relacionados ao bloqueio. As hashtags #nãoaobloqueio e #whatsappsembloqueiotambémforamusadas.O
aplicativo de troca de mensagens WhatsApp informou ontemqueestádesapontadocom
a decisão judicial. Segundo a
empresa, a decisão pune mais
de 100 milhões de brasileiros
que dependem do serviço.

Mauricio Spada
e Souza, 44,
morreu de infarto
fulminante

brar dele com saudade, abraçar suas lembranças e imaginar como será nosso reencontro. Sem dúvida com
muita, muita conversa boa.
Como ele gostava”, escreveu
Mauricio de Sousa.
“Mas mesmo com toda a
fé e esperança que nos embala e consola, a tristeza da
ausência vai nos provocar lágrimas nos momentos do
vazio... Lágrimas que irão se
tornando mais doces, suaves, com o passar do tempo.
Se Deus quiser”, disse.

O desenhista Mauricio de
Sousa lamentou a morte do
filho. “Meu filho seguiu o
destino que todos nós temos
ao fim do nosso período na
Terra. Eu e toda a família
vamos sentir sua falta, lem-

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

REVOGAÇÃO. Comunica que o PP SRP 13/16, Obj: serviço de manutenção preventiva, corretiva e
aplicação de equipamentos, caldeiraria, serralheria, fundição, usinagem e torneamento, foi revogado
por interesse da administração pública. Juazeiro, 03/05/16. Jucélia B. G. de O. Rodrigues

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SENAR-AR/BA N° 008/2016- REPETIÇÃO

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 13/05/2016, às 08h30min (horário local), fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor global, para
Contratação empresa especializada em serviço de Impressão Corporativa (OUTSOURCING). O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do
SENAR, http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html ou mediante solicitação via
e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/BA, 03 de Maio de 2016.
Ricardo Silva Freire - Pregoeiro - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
REPUBLICAÇÃO PP 40/16. Menor preço. Dia 16/05/16 ás 13h. Obj: Aquisição de reagentes para
realização de Hemograma, com cessão gratuita de equipamento, mínimo de 22 parâmetros,
desempenho mínimo de 45 amostras por hora, aspiração de no máximo 30 μl, leitura em 05 partes
com gráficos, controle de qualidade em 3 níveis. Equipamento e reagentes devem ser do mesmo
fabricante e Aquisição de reagentes para testes bioquímicos com cessão gratuita de equipamento
para Acido úrico, Amilase, Bilirrubina Direta e Total, Colesterol HDL, colesterol Total, Creatinina, Ferro,
Fosfatasse Alcalina, Fosforo, Gama GT, Magnésio, Proteínas Totais e Frações, Proteína Urinaria, TGO,
TGP, Ureia, Triglicerídeos, LDH, CK, CK-MB, Glicose, Albumina, para serem determinados em
equipamentos totalmente automatizados, reagentes prontos para uso em embalagens que
indiquem precisamente a quantidade de testes , a serem fornecidos quantitativamente conforme
distribuição, contendo marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Min.
da Saúde. REPUBLICAÇÃO PP SRP 42/16. Menor preço. Dia 16/05/16 ás 10:30h. Obj: serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças originais para a
manutenção da frota. PP 48/16. Menor preço. Dia 16/05/16 ás 9h. Obj: Locação de ônibus para
transporte de alunos da rede Estadual. Editais na sede, R Lídio Pena s/n, Centro. Informação 75
36591003. licitasalinas@gmail.com. Salinas/Ba, 02/05/16. Mércia Maria Santos Sena Souza. Pregoeira.

CASA MILITAR DO GOVERNADOR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 - BB nº 627968
Abertura: 16/05/2016 às 09h30min (Horário de Brasília) - Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção eventual, preventiva e corretiva com reposição de peças de condicionadores
de ar, instalação e relocação. - Famílias: 04.37;08.36 - Local: site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter o Edital através dos sites: www.licitacoes-e.com.br. / www.comprasnet.ba.gov.
br. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do tel. (0xx71) 3115-3861, no horário comercial. Salvador - BA, 02 de maio de 2016 – Menelaide dos Santos Barbosa – CB PM – Pregoeira Oficial.

CMG

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMIRIM
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2016
OBJETO: – Aquisição de brinquedos, materiais e equipamentos, destinados ao Programa Brasil
Carinhoso. Abertura: 17/05/2016 às 08:30 horas. Edital/informações, das 08:00 as 12:00, no
setor de licitação: na sede da Prefeitura.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016
OBJETO: – Aquisição de peças de reposição para serem utilizadas na assistência Técnica
(manutenção preventiva e corretiva) dos consultórios odontológicos e unidade de saúde,
desta municipalidade, para o exercício de 2016. Abertura: 17/05/2016 às 09:30 horas. Edital/
informações, das 08:00 as 12:00, no setor de licitação: na sede da Prefeitura.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2016
OBJETO: – Aquisição de material permanente, destinado ao Laboratório de Análise Clínicas, e
demais órgãos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, nesta municipalidade. Abertura:
17/05/2016 às 10:30 horas. Edital/informações, das 08:00 as 12:00, no setor de licitação: na
sede da Prefeitura.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016
OBJETO: – Aquisição de móveis para escritório, material elétrico-eletrônico, materiais plásticos e
diversos, material de armarinho, tecidos, material para o centro de reabilitação NASF/Fisioterapia,
nesta municipalidade, referente ao LOTE 02: MATERIAL ELÉTRICO-ELETRÔNICO, LOTE 04:
MATERIAL DE ARMARINHO, LOTE 05: TECIDOS e LOTE 06: MATERIAL PARA O CENTRO
DE REABILITAÇÃO E NASF/FISIOTERAPIA. Abertura: 17/05/2016 às 14:00 horas. Edital/
informações, das 08:00 as12:00, no setor de licitação: na sede da Prefeitura.
Pagnocélio Silva Santos – Pregoeiro Oficial.
Paramirim – Bahia, 02 de maio de 2016.

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

Ministério da
Educação

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS

PREGÃO SRP Nº 81/2015
Processo nº. 23066.035048/2015-64
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva em equipamentos de laboratórios do tipo: com sistema óptico,
de agitação magnética e de rotação, de aquecimento, de medição e
purificadores de água, incluído o fornecimento de todas as peças necessárias
à manutenção, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos. Abertura: 16/05/2016 às 09:00 horas de
Brasília - Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (77) 3429 2708/2718
Fabrício Soares do Prado
Pregoeiro

