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SÉRIE B Bahia inicia hoje, contra Náutico,
maratona de sete jogos somente à noite

Edigar Junio (com a bola)
e Juninho correm em jogo
à noite na Fonte Nova

Tricolor
NIGHT RUN
VITOR VILLAR

T

em gente que funciona
melhor à noite, ainda
mais quando se trata de
praticar atividade física.
Basta dar uma volta na
cidade para notar isso: em quase todas as praças, vê-se pessoas correndo, andando de bicicleta, ‘batendo baba’... Em
movimento, enfim.
A onda de exercitar nesse
horário é tamanha que até foi
cunhado o termo Night Run –
ou corrida noturna, em inglês
– para designar uma série de
eventos de maratonas de rua
no país cujas provas ocorrem
somente durante a noite.
Pois o Bahia terá a partir de
hoje, às 19h15, a sua Night Run
futebolística: o jogo contra o
Náutico, na Fonte Nova, será o
primeiro de uma maratona de
sete jogos pela Série B que
acontecerão à noite.
A série continua com jogos
no meio e no final da semana.
Na sexta, também em casa e às
19h15, o Tricolor recebe o Paysandu; depois, na terça, vai ao
Serra Dourada pegar o Goiás
às 21h30. A maratona continua com mais dois jogos fora
e dois em casa até a 11ª rodada
(veja no quadro ao lado).
Sobre os motivos que, supostamente, ajudam na atividade física noturna, o atacante
Luisinho tem o seu. Segundo
ele, passar o dia concentrado e
só jogar à noite facilita a preparação física: “Jogar à noite é

SÉRIE B TEM RODADA
COMPLETA HOJE À NOITE
Os dois times com 100% de
aproveitamento jogam fora de
casa. O Vasco, líder pelo saldo
de gols, visita o Oeste, 15º
lugar, às 21h30. No mesmo
horário, o Atlético-GO,
vice-líder, pega o Luverdense,
10º. A rodada também terá
o clássico catarinense entre
Criciúma e Avaí (veja
classificação e tabela da
rodada na página B9)

BAHIA

Marcelo Lomba
Tinga
Éder
Jackson
João Paulo
Feijão
Juninho
Renato Cajá
Luisinho
Edigar Junio
Hernane
T: Doriva

NÁUTICO

Júlio César
Joazi
Rafael Pereira
Eduardo
Matheus Muller
Gastón
Maylson
Rony
Bergson
Jefferson Nem
Rafael Coelho
T: Alexandre Gallo

LOCAL: Arena Fonte Nova, em Salvador,
às 19h15 ÁRBITRO: João Batista de
Arruda (RJ) ASSISTENTES: Carlos Henrique
Alves de Lima Filho (RJ) e Daniel Vidal
Pimentel (SE)

melhor, sim, ainda mais pelo
fato de termos muitos jogos
um em cima do outro”, disse
sobre a maratona à frente.
“Ter esse momento de descanso vai ser essencial para
que possamos ir bem nesta sequência de jogos”, completou
o atleta tricolor.

Difícil para o torcedor
Apesar da facilidade dos jogadores em atuar à noite, parte
da diretoria do Esquadrão reclamou quando a tabela da Série B foi divulgada de forma
detalhada, em março. Dos 11
primeiros jogos do Bahia, apenas um foi marcado para a tarde. E o pior: foi fora de casa,
contra o Vasco, no Rio de Janeiro, no último sábado.
O receio é que a maratona
noturna atraia pouco público
ao estádio. Os horários duran-

te a semana, a maioria às
19h15, conflitam com a saída
do torcedor do seu trabalho;
enquanto os do final de semana, a maioria às 21h, chocam com outras opções de lazer da cidade.
A CBF só confirmou até agora as 11 primeiras rodadas da
Série B, justamente quando
acaba a maratona de sete jogos. Ou seja, a série de duelos
noturnos pode ser ampliada
quando for divulgada a tabela
a partir da 12ª rodada.
Mas jogar à noite até agora
tem dado sorte ao Tricolor. Em
quatro jogos na Série B, o time
só tem uma derrota – justamente no único jogo que fez à
tarde, no último sábado, contra o Vasco, por 4 a 3.
Luisinho, que marcou um
dos gols, acredita que o time
apresentou melhora apesar da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA – CNPJ: 14.105.225/0001-17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2016. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização do
aniversário da cidade, cabendo estruturas e bandas conforme o Edital e seus anexos. TIPO: Menor Preço por
Lote. DATA: 10/06/2016, às 08:00hs.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2016. OBJETO: Aquisição de material de construção, elétrico, equipamentos
e hidráulico para atender as necessidades do Município. TIPO: Menor Preço por Lote. DATA: 10/06/2016, às
14:00hs. Os certames ocorrerão na Sala de Licitação. Editais disponíveis na Prefeitura, sito à Rua Marechal
Deodoro nº 221 - Centro, de 2ª à 6ª feira das 08:00 às 13:00hs, fone (77) 3664 2063. Paratinga - BA, 31 de
maio de 2016. Rafael Lula Silva Rocha – PREGOEIRO

derrota: “Acredito que o elenco
está entrando em sintonia. Tenho certeza que, no decorrer
do campeonato, a tendência é
que as coisas melhorem”.
Para a partida, Doriva ainda
não terá o lateral esquerdo
Moisés, com um estiramento
na coxa. Edigar Junio, que entrou no 2º tempo contra o Vasco, deve ganhar uma vaga como titular, assim como Luisinho, autor de um gol. Quem
volta após cumprir suspensão
é o meia Juninho.

Timbu sem destaque
Destaque do Náutico neste início de Série B, o volante Rodrigo Souza foi vetado da partida com lesão muscular. Sem
ele, o lateral esquerdo Gastón,
que atuou como volante no
triunfo por 5 a 0 sobre o Sampaio Correa, deve continuar.

MARATONA DE SETE
JOGOS NOTURNOS
BAHIA X NÁUTICO
Hoje, às 19h15
BAHIA X PAYSANDU
Sexta, às 19h15
GOIÁS X BAHIA
Dia 07/06, às 21h30
BAHIA X CRB
Dia 10/06, às 19h15
CRICIÚMA X BAHIA
Dia 14/06, às 21h30
BAHIA X LONDRINA
Dia 18/06, às 21h
TUPI X BAHIA
Dia 21/06, às 19h15

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ N: 13.827.019/0001-58
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
OBJETO: Execução de obras de construção civil de uma unidade de creche pró-infância tipo 2 convencional
no município de Dom Macedo Costa. DATA: 15/06/2016. HORÁRIO: 08h30min. LOCAL: Prefeitura Municipal.
Informações através do e-mail: licitacaodmc@gmail.com. Dom Macedo Costa, 31/05/2016. Luiz Carlos Lima
Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
DA BAHIA – AGERBA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência Pública N.º 09/2016. Processo n. 0901.2016/004920.
Objeto: Concessão Remunerada de Uso do Aeroporto de Comandatuba, na cidade de Una - BA,
para Administração, Operação, Manutenção e Exploração de suas áreas e serviços, a título de
execução indireta.
Data, Hora e Local da Realização: dia 30.06.2016, às 10:00 h, na Sala de Reunião da AGERBA.
Os interessados poderão obter informações, na sede da AGERBA - Comissão Permanente de
Licitação, situada na 4ª Avenida, nº. 435 1º andar, Centro Administrativo da Bahia – CAB, das
08:30 às 17:30h, Telefax (71) 3115-4888 e para aquisição de Edital, consultar no endereço
www.comprasnet.ba.gov.br. Salvador, 30 de Maio de 2016. Patrícia Silveira de Queiroz.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AGERBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ N: 13.927.827/0001-97
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 021/2016
O Município de Simões Filho, através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação na modalidade
PP nº 021/2016, cujo objeto é a Contratação de Empresa especializada para a Prestação de Serviços de
Confecção de Carimbos, Reposição e Recuperação de Fechaduras em Geral e Cópias de Chaves, para
atender às necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Simões Filho-BA. Abertura:
10/06/2016, às 09:30h, na Sala de Licitações, 2º andar do Prédio da Prefeitura de Simões Filho, com
endereço na Praça 07 de Novembro, 359, Centro. Os interessados poderão obter o edital no endereço
acima ou através do endereço eletrônico: http://www.pmsf.ba.gov.br, no link Portal da Transparência
Pública (Despesas/Licitações). Telefone para contato: (71)3296-8300 - Ramal 300. Em 24.05.2016.
Gerlane Oliveira.
COMUNICADO DO PP 028/2016
O Município de Simões Filho/BA, através da Pregoeira, torna público que o Pregão Presencial nº 028/2016,
cujo objeto é a Aquisição do Equipamento Fonte HP Redundante para atender às necessidades da Prefeitura
de Simões Filho, foi considerado DESERTO, em razão da ausência de interessados no certame. Fica,
desde logo, marcada a nova data para a abertura da sessão para 13.06.2016, às 09:30h. Os interessados
poderão obter o edital no endereço eletrônico: http://www.pmsf.ba.gov.br, Portal da Transparência Pública
(Despesas/Licitações). Telefone para contato: (71)3296-8300 - Ramal 300. Em 25.05.2016. Denisy Lima.
AVISO DE LICITAÇÃO - PP 026/2016
O Município de Simões Filho/BA, através da Pregoeira Oficial, torna público que realizará licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 026/2016, cujo objeto é a Contratação de Pessoa Jurídica para a
Prestação de Serviços de Arbitragem em Diversas Modalidades de Esportes (Futebol de Salão - Futsal,
Futebol de Campo, Vôlei de Dupla, Basquete, Handebol e Futebol Society/suiço), para atender à Secretaria
Municipal de Desporto do Município de Simões Filho/BA. Abertura: 20/06/2016, às 09:30h na Sala de
Licitações, 2º andar do Prédio da Prefeitura de Simões Filho, com endereço na Praça 07 de Novembro, 359,
Centro. Os interessados poderão obter o edital no endereço acima ou através do endereço eletrônico: http://
www.pmsf.ba.gov.br, no link Portal da Transparência Pública (Despesas/Licitações). Telefone para contato:
(71)3296-8300-Ramal 300. Em 30.05.2016. Desirée Atta

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PP Nº 010/2016-PMI/BA
O Pregoeiro da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que a licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016-PMI/BA, do tipo maior oferta por lote, tendo como objeto
Contratação de Instituição bancária, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, em
caráter de exclusividade, para prestação de serviços de administração de folha de pagamento
dos servidores públicos municipais, e sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados
em folha de pagamento do Município de Ibotirama - Ba, realizada no dia 18 de maio de 2016,
às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura, a referida licitação em epigrafe foi declarada
deserta, copia da ata e informações da sessão poderão ser poderão ser adquiridos na sede da
Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512. José Carlos S. Dias - Pregoeiro.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 – SSP/DG
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016 – SSP/DG
Tomada de Preços 002/2016 - Abertura: 13/06/2016 às 09h (horário local). Objeto: Contratação da Prestação do Serviço de Locação e Montagem de Módulos Policiais para os Festejos Juninos/2016 - Família:
08.42 - Local: Auditório da Secretaria da Segurança Pública 4ª Avenida, 430, Térreo CAB - Salvador - BA.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado,
de segunda a sexta-feira, das 08h30 min. às 17h30 min. ou pelos endereços eletrônicos: www.comprasnet.
ba.gov.br, www.ssp.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através dos telefones: (71) 3115-1834 / 1950 /
1973. Salvador-BA, 25/05/2016 – Reuber Damasceno dos Santos – Presidente da Comissão.

SSP

