SALVADOR

SALVADOR QUARTA-FEIRA 29/6/2016

YURI PASTORI

Nos três primeiros meses
deste ano, a Bahia contabilizou 576 casos de estupro.
Destes, 110 ocorreram na capital baiana. O caso da mulher de 32 anos que afirmou
ter sido violentada por quatro homens na cidade de
Barra do Choça, no sudoeste
baiano, na madrugada da última sexta-feira, foi mais
um a entrar para as estatísticas registradas no estado.
No ano passado, 2.549
ocorrências foram registradas na Bahia. Salvador teve
531 casos, e os municípios de
Feira de Santana (154),
Ilhéus (76) e Porto Seguro
(67) foram os que mais tiveram registros.
Para conter a violência, algumas políticas públicas
têm sido adotadas. A Casa de
Acolhimento à Mulher Irmã
Dulce abriga, por até 15 dias,
mulheres ameaçadas, bem
como os filhos pequenos. O
espaço foi inaugurado no último dia 16, pela prefeitura
de Salvador, por meio da Superintendência de Políticas
para as Mulheres (SPM).
A instituição não tem o
endereço divulgado para garantir a segurança de vítimas e funcionários. Possui
595 m², com capacidade para
atender 30 pessoas em cinco
quartos, com três beliches e
berços, três banheiros, brinquedoteca, sala de leitura e
TV, sala para atividades laborais, horta e parquinho.
Uma equipe multidisciplinar de enfermeiras, assistentes sociais, advogados, psicólogas trabalha em
horário administrativo, e
plantonistas atendem as
mulheres.
A superintendente da
SPM Salvador, Mônica Kalile, diz que há um planejamento, desde 2014, para dobrar a capacidade de atendimento. “Para 2017, vamos
implantar mais dois centros
de referência, no subúrbio e
em Cajazeiras”, disse.
“Para vir para a casa, é pre-

REGIÃO METROPOLITANA

DEFESA DA MULHER Estado e município adotam medidas de enfrentamento
à violência para reduzir índices, além de acolher e dar suporte às vítimas

Bahia registra 576 casos
de estupro em três meses
Joá Souza / Ag. A TARDE / 3.3.2014

Xando Pereira / Ag. A TARDE / 5.3.2015

Mônica diz que o plano é dobrar o atendimento, e Olívia, que crise é driblada para atender às políticas públicas

“Para o
próximo ano,
nós vamos
implantar
mais dois
centros de
referência, no
subúrbio e em
Cajazeiras”
MÔNICA KALILE, SPM Salvador

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 154-2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 105-2016 - Objeto: aquisição de material de consumo (material de limpeza) para atender às necessidades dos programas: CRAS, CREAS, Bolsa Familia, SCFV, Centro
POP, Gestão do SUAS e Rua Tô Fora. Tipo: Menor preço. Data: 13/07/2016 às 08h30. Informações no Dpto.
de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00
às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 28/06/2016.
Osmário de Jesus Oliveira – Pregoeiro.
LICITAÇÃO 159-2016 – PREGÃO ELETRÔNICO 110-2016 - Objeto: contratação de empresa para locação de
equipamentos de iluminação cênica e serviço de buffet. Tipo: Menor preço. Data: 12/07/2016 às 08h30. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00
e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361. Edital no site: www.bllcompras.org.br. Feira de Santana,
28/06/2016. Giselle Cristine de Góes C. Botelho – Pregoeira.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2016

O SENAC – DR/BA torna público o Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 08/2016.
OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de MARINHOS, CARNES, AVES,
SALGADOS, DEFUMADOS, FRIOS e VEGETAIS CONGELADOS, pelo período de 03
(três) meses, para as Unidades do SENAC em Salvador/BA. Abertura da Sessão: Dia.
15.07.2016 às 10h (horário local). Local: Av. Tancredo Neves, nº 1.109, Ed. Casa 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 9h às 12h30min e
14h30min às 17h, dias úteis.

Salvador, 29 de junho de 2016.

ciso fazer o boletim de ocorrência (BO). Existe uma norma técnica de abrigamento.
O tempo do acolhimento é
para a saída do agressor do
lar. Caso isso não aconteça,
ela é transferida para casas
de abrigo do estado e serviço
de proteção a vítimas”, esclareceu a superintendente.
Na casa de acolhimento,
quando a mulher chega machucada, recebe atendimento médico, acesso a remédios e vacinas. No tempo em
que fica afastada do ambiente escolar, a criança tem
acompanhamento pedagógico. Além disso, busca-se lo-

calizar parentes, que, muitas
vezes, desconhecem a situação da mulher agredida.

Ações estaduais

O projeto-piloto Quem Ama
Abraça – Fazendo Escola é
uma das ações do Pacto de
Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres. A campanha foi trazida para a rede
estadual de ensino fundamental pelas secretarias de
Políticas para as Mulheres e
a da Educação do Estado da
Bahia, com o apoio da Comissão de Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa (AL-BA).

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

CNPJ N: 13.827.019/0001-58
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2016
Execuçãodeserviçosderecuperaçãodepavimentaçãoemparalelepípedo,bemcomoareformadovelório,cemitério,
prefeitura, biblioteca, praça da matriz, no município de Dom Macedo Costa - Bahia. DATA: 18/07/2016 HORÁRIO:
08h30min. Informações através do e-mail: licitacaodmc@gmail.com. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016. PA Nº 0846/16. A Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim,
Estado da Bahia, torna público que às 09h 30min do dia 15/07/16, na sua Sede sita à Praça
Juracy Magalhães, 126 - Centro – Senhor do Bonfim - BA realizará a licitação na modalidade
Tomada de Preço sob o nº011/2016, regida pela Lei de Licitações 8.666/93 e suas alterações.
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção civil para conclusão de
construção da obra da creche, tendo como fonte de recursos o governo federal através do
ministério da educação - FNDE - termo de compromisso PAC 202565/2012, localizada no loteamento Cidade Nova II, sob responsabilidade da secretaria de infraestrutura no Município de
Senhor do Bonfim-Ba, sob regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. O Edital
estará à disposição mediante preenchimento de recibo de retirada de Edital, na sala onde funciona a Comissão Permanente de Licitação ou poderá ser adquirido através de solicitação no
email: pmsb.copel@gmail.com, Maiores informações pelos fones (74) – 3541-8394, 3541-8367,
em horário de expediente, das 08:00 as 14:00h. Senhor do Bonfim - BA, em 28 de junho de
2016. Marcondes Almeida do Nascimento - Presidente da COPEL.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DA BAHIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

“A avaliação da
primeira etapa
do projeto
Quem Ama
Abraça, que
envolve escolas,
é positiva,
pois provoca
reflexão”
OLÍVIA SANTANA, sec. estadual

A7

São ações de conscientização para a desconstrução
da visão da relação de gênero e do machismo enraizado. Os professores recebem um manual do projeto,
e os alunos, um gibi sobre a
lei Maria da Penha.
A etapa-piloto foi concluída em 19 escolas de Salvador
e região metropolitana, que
envolveu diretamente 180
professores e 1.800 alunos.
“Temos mais duas etapas,
em que vamos atender 30
escolas e, depois, na outra
fase, mais 27. A avaliação é
positiva, pois provoca reflexão”, explicou a secretária
estadual de Políticas para as
Mulheres, Olívia Santana.
O contingenciamento de
recursos para o orçamento
de 2016 do governo estadual
abrangeu a secretaria. “Temos buscado superar e atravessar essa crise de forma
criativa para atender às políticas públicas exigidas pelas mulheres”, disse.
Uma mesa-redonda aberta ao público, com o tema
Enfrentamento à Cultura do
Estupro, foi realizada, na tarde de ontem, na sede da Escola Superior de Advocacia
(ESA-BA), no Campo da Pólvora. O evento reuniu representantes dopoder público e
da sociedade civil.
“O enfrentamento à cultura que coloca a mulher na
condição de objeto sexual e
de vítima precisa ser fortalecido”, explicou a advogada
Lia Barroso, presidente da
Comissão de Proteção aos
Direitos da Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção Bahia, organizadora do evento.
A coordenadora da Rede
de Atenção à Violência Contra as Mulheres de Salvador,
Sandra Muñoz, defende que
é preciso fazer a formação
com toda a escola, do porteiro ao professor.
“As campanhas e as leis
precisam ser monitoradas.
As pessoas devem ser educadas para o não machismo”, ressaltou a ativista.

PREFEITURA DE MULUNGU DO MORRO
TP 03/16. Objeto: Serviços de pavimentação em diversas ruas. Menor Preço Global. Dia 14/07/16
às 9h. Local: Sede da Prefeitura. Edital/informações na CPL. R Eronides S. Santos, 47. Mulungu do
Morro/BA. Fredson Cosme A. de Souza - Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO QUÍMICO/PETROLEIRO DO ESTADO
DA BAHIA (SINDIQUIMICA-Bahia), entidade sindical de primeiro grau,CNPJ: 03.912.059
/0001-44, sito à Rua Marujos do Brasil, n.º 20 – Tororó – Salvador – Bahia, neste ato
representado por seu diretor abaixo assinado, de acordo com o Estatuto vigente, vem
convocar os associados para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL que será realizado
no transbordo do Pool 1, na Rua da Nafta, Polo Petroquímico de Camaçari-Bahia, no dia
30 de junho de 2016, às 06h e 30 mim, em primeira convocação e trinta minutos após em
segunda convocação, para deliberar a seguinte ordem do dia: I - Filiação do Sindicato à
Confederação Nacional do Ramo Químico da CUT (CNRQ/CUT), inscrita no CNPJ nº
19.484.202/0001-84, e autorização a diretoria da Entidade a realizar todos os atos
necessários para tanto perante cartórios e órgãos públicos.
Salvador/BA, 29 de junho de 2016.
JOSÉ BOMFIM XAVIER DA HORA.
Diretoria Colegiada.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL torna
público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a
seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 071/2016
– PROCESSO Nº 5320/2016 – SEMGE cujo objeto é a elaboração de
registro de equipamentos de informática (microcomputadores),
com recebimento das propostas a partir das 08h do dia 13/07/2016;
abertura no dia 14/07/2016, às 09h e início da disputa no dia
14/07/2016, às 10h (horário de Brasília). O edital do Pregão Eletrônico encontra-se à disposição dos interessados para acesso no
site: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 27 de junho de 2016.
Ailsen Cumming Amicucci – Presidente.

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 07/2016

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 42/2016 PROCESSO N. 0901.2016/015014.

Processo nº. 23520.002486/2016-12
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual
contratação de empresa especializada para fornecimento de Carimbos à
Universidade Federal do Oeste da Bahia e demais Órgãos Participantes,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. Abertura: 14/07/2016 às 09:00 Hrs de Brasília. Edital no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br Tel.: (77) 3614-3524.

Objeto: outorga do serviço público de prestação de serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Subsistema Complementar, componente do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado da Bahia, de acordo com as condições características e quantitativos constantes dos
anexos do Edital, na seguinte linha:
Linha nº. 2025 – Barreiras X Covas via Angical
Data, Hora e Local da Realização: dia 15/08/2016, às 08:30 h, Sala de Reuniões da AGERBA.
Os interessados poderão obter informações, na sede da AGERBA - Comissão Especial de Licitação, situada
na 4ª Avenida, nº. 435, 1º andar, Centro Administrativo da Bahia – CAB, das 08:30 às 17:30h, Telefax (71)
3115-8661, e para aquisição de Edital, consultar no endereço www.comprasnet.ba.gov.br. Salvador, 28
de junho de 2016. David Portinari Araujo de Santana. Presidente da Comissão Especial de Licitação.

AIRAN AIRES ANDRADE
Pregoeiro

AGERBA

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 37/2016

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica que o Gerente de Auditoria Regional de
AUDIR/SA, no uso de suas atribuições, Notifica o ex-empregado CRISTIANO FERRAZ
SOARES, que se encontra em local incerto e não sabido, que lhe é concedido prazo
de 10 dias corridos, contados do dia seguinte ao da publicação deste Edital, para que,
se quiser, apresente defesa escrita em face da conclusão do Processo de Apuração de
Responsabilidade nº BA.0070.2015.A.000267. A CAIXA informa ainda que o processo
está à sua disposição na sede da Auditoria Regional em Salvador/BA, à Rua Ivonne
Silveira, 248 , Edf Empresarial 2 de Julho, 16ª andar, Doron(Paralela), Salvador/BA,
durante o horário comercial, para caso queira, ter vista dos autos e realizar as verificações
que julgar necessárias, podendo também, requerer cópias de peças processuais, enfim,
praticar todos os atos necessários ao exercício de sua ampla defesa, em observância ao
princípio constitucional do contraditório.

Processo Nº. 23066.022766/2016-51. Objeto: Registro de preço para
eventual aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (Materiais
de Hemodinâmica), para atender as necessidades das unidades integrantes
do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA Abertura: 11/07/2016 às 14:00
horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.:
(71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841/5847/5846.
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DA BAHIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 17/2016
Processo nº. 23520.004152/2016-83
O objeto da presente licitação é a registro de preços para eventual contratação
de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão
Departamental, com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a
cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos
necessários (EXCETO PAPEL), conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Abertura: 18/07/2016 às
09:00 Hrs de Brasília. Edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
Tel.: (77) 3614-3524
AIRAN AIRES ANDRADE
Pregoeiro

Superintendência de Licitações e Contratos
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
AVISO DE CONCORRÊNCIA NACIONAL N° 007/2016 - PA nº 156/2016 OBJ – Prestação de serviços de
engenharia relativos a pavimentação em TSD (tratamento superficial duplo) na Rua Novo Encontro, Bairro
Novo Encontro neste municipio - SEDUH. Empresa vencedora: CONSTRUTORA LUMAX LTDA, por apresentar o
menor valor global. Valor: R$ 1.397.647,06 (um milhão, trezentos e noventa e sete mil e seiscentos e quarenta e
sete reais e seis centavos). Data de HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 28/06/2016. Juazeiro / BA, 28/06/2016
– Jorge Barboza de Souza / Secretário de Desenvolvimento, Urbano e Habitação.
Aviso de Resultado Final de Proposta de Preço
AVISO DE RESULTADO FINAL DE PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇO N° 006/2016 - PA nº 176/2016. OBJ –
Prestação de serviços de engenharia, civil elétrica relativos a construção do Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU,
convenio nº 0363264-52/2012 MINC/CAIXA- SEDUH. Empresa vencedora: CONSTRUTORA ROCHA DE JUAZEIRO ME,
por apresentar o menor valor global. Valor: R$ 842.933,68 (oitocentos e quarenta e dois mil e novecentos e trinta e
três reais e sessenta e oito centavos). Juazeiro/BA, 28/06/2016 – Rita de Cássia Sobreira Matos /Presidente da CPL.
Aviso de Resultado Final de Proposta de Preço
AVISO DE RESULTADO FINAL DE PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA NACIONAL N° 008/2016 - PA nº
157/2016 - OBJ – Prestação de serviços de engenharia relativos a pavimentação em paralelepipedos graniticos
nas ruas Eliete Costa, TV. Eliete Costa e TV. Da Creche do bairro Novo Encontro, Rua Floriano Peixoto do
bairro Jardim Florida e Rua Arnaldo Vieira do Bairro Quidé, neste municipio - SEDUH. Empresa vencedora: JNB
CONSTRUÇÕES COM. E TRANSP. LTDA, por apresentar o menor valor global. Valor: R$ 559.084,00 (quinhentos
e cinquenta e nove mil e oitenta e quatro reais). Caso não haja interposição de recurso, será Homologado e
Adjudicado dia 07/07/2016. Juazeiro/BA, 28/06/2016 – Rita de Cássia Sobreira Matos /Presidente da CPL.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2016 - PA nº 229/2016. SRP - OBJ – Fornecimento de material de
expediente – SESAU – Abertura: 12/07/2016 ás 08:30h. Editais – Fone: 3612-3666 das 08 às 13h. Juazeiro/
BA, 28/06/2016. Rita de Cássia S. Matos – Pregoeira
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2016 - PA nº 230/2016. SRP - OBJ – Fornecimento de equipamentos
e de materiais de cosumo odontológico – SESAU – Abertura: 12/07/2016 ás 09h. Editais – Fone: 3612-3666
das 08 às 13h. Juazeiro/BA, 28/06/2016. Lucigleide Pacheco dos Santos Silva – Pregoeira

