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PEDOFILIA Menina de 2 anos foi
encontrada nua no carro do policial

Morte reacende
impasse sobre
capivaras na
Pampulha

Presa mulher
que levou
criança até o
coronel

AGÊNCIA BRASIL
Belo Horizonte

POLÍCIA INVESTIGA
OUTRAS AÇÕES

AGÊNCIAS BRASIL E
O GLOBO
Rio e Brasília

A Polícia Civil prendeu ontem uma mulher de 23 anos
suspeita de envolvimento
no caso da criança de 2 anos
que foi encontrada nua no
carro de um coronel reformado da Polícia Militar no
Rio Janeiro. A mulher, contra
quem foi expedido um
mandado de prisão temporária, é vizinha da criança.
Ela é suspeita de ter levado
a criança até o carro do coronel Pedro Chavarry Duarte, 62 anos, que foi preso em
flagrante depois que a criança foi encontrada em seu
carro, no estacionamento de
uma lanchonete.
A prisão da mulher foi decretada pela juíza Maria Izabel Pena Pieranti, a pedido
da delegada Cristiana Onorato, da Delegacia da Criança
e do Adolescente Vítima da
Polícia Civil fluminense.
Segundo a assessoria de
imprensadaPolíciaMilitar,o

Polícia pede a quem
souber do envolvimento
do coronel em outros
casos de abusos de
menores denunciem por
meio dos telefones
2334-8823 ou 2334-8835

coronel reformado também
é acusado de oferecer “vantagens” aos policiais militares que o prenderam. A equipe recusou a oferta e levou o
coronel à delegacia.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, além de responder perante a Justiça comum, ele também será submetido a um processo administrativo
disciplinar
dentro da corporação, que
poderá expulsá-lo. Em nota,
a polícia afirma que repudia
e combate este e qualquer
outro tipo de crime.
A Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Hu-

Thuanne Pimenta dos Santos, 23 anos, é suspeita de ser agenciadora de menores

manos divulgou ontem uma
nota informando que o coronel já havia sido preso sob a
acusação de tráfico de crianças na década de 90, quando
ele ainda era capitão.

Outros casos
Pedro Chavarry Duarte foi
preso na noite de sábado (10)
suspeito de pedofilia no Rio,
e pode ter feito outras vítimas na comunidade Uga
Uga, em Ramos, zona norte
da cidade. É de lá a menina
de 2 anos flagrada nua com
ele no momento em que foi
preso e, segundo a polícia,
depoimentos indicam que

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

ele pode ter aliciado outras
crianças na região.
Emcoletivarealizadanatarde de ontem na Cidade da Polícia,osdelegadosRonaldoOliveira, que é diretor do Departamento de Polícia Especializada, e Cristiana Bento, titular
da Delegacia Da Criança e do
Adolescente Vítima (DCAV),
disseram que investigadores
estiveram na comunidade e
descobriram que o coronel era
conhecido por lá.
Segundo testemunhas, ele
já teria sido visto na comunidade com outras crianças e
inclusive teria viajado com
algumas delas. Além disso,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CNPJ N: 13.827.019/0001-58

CNPJ N: 13.798.152/0001-23

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016
OBJETO: Execução dos serviços de recuperação de alvenaria de pedra, para construção de casas do PMCMV 2, no município de Dom Macedo Costa - Bahia.DATA: 28/09/2016 HORÁRIO:
08h30min. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações, e-mail: licitacaodmc@gmail.com ou pelo
telfax 75 3648-2127. Dom Macedo Costa, 12/09/2016. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
PP 42/16. Objeto: serviço de conserto e reforma em carteiras escolares. Dia
26/09/16 as 9h. Patrimônio Líquido R$ 10.000,00. Edital no http://transparencia.
ilheus.ba.gov.br, no link Licitações. Informações na CPL, no Anexo de Secretarias,
R Santos Dumont, S\N, 4º andar ou pelo 73 3234 3541/3542, de 8:30 às 12h e das
13:30 às 18h. Ilhéus, 09/09/16. Silvan Silva Oliveira. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra
aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016-PMI/BA, do tipo menor
preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais de serralheria e outros para o estádio municipal, cemitério, quadras poliesportiva,
Fundo Municipal de Saúde, Secretarias municipais e órgão vinculados, do Município de Ibotirama, que será realizada no dia 23 de setembro de 2016, às 08:30 h, na sala de Licitações desta
Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h,
pelo telefone 77 3698-1512. José Carlos Santos Dias - Pregoeiro.

ele fazia trabalhos para ajudar famílias locais, como distribuir fraldas, enxovais e
outros benefícios. Dentre os
depoimentos colhidos pela
polícia, um indica que o coronel chegou a levar um menino para a comunidade pedindo para que uma família
o acolhesse. Ele teria alegado
que a mãe do garoto era viciada em crack e, por isso, ele
precisava de um lar temporário.Umanodepoiseleteria
pegado de volta o menino.
Os delegados pedem que
quem tiver informações sobre
o envolvimento do coronel em
outros casos de denunciem.

A prefeitura de Belo Horizonte confirmou ontem a
morte de um menino de 10
anos devido a complicações
provocadas pela febre maculosa. A principal suspeita
é que a criança tenha sido
contagiada pela picada de
um carrapato-estrela durante uma visita ao Parque Ecológico da Pampulha.
Além dos carrapatos, há
no local diversas capivaras,
que são hospedeiras da bactéria causadora da doença. A
presença dos animais na região é motivo de impasse
desde 2014.
O menino morreu seis
dias depois de apresentar os
sintomas da febre maculosa. No dia 20 de agosto, ele
havia participado de uma
atividade de um grupo de
escoteiros mirins no Parque
Ecológico da Pampulha. O
exame que confirmou a
doença como causa do óbito
foi realizado pela Fundação
Ezequiel Dias (Funed).
Os principais sintomas da
febre maculosa são manchas e
dores no corpo e na cabeça,
amarelamento da pele, náuseas e febre. O diagnóstico tardiopodelevaràmorte.Adoença é transmitida por carrapatos e tem como principal hospedeiro os cavalos, mas também pode ocorrer em cães,
aves e capivaras.

SÃO PAULO

Humorista Ary Toledo é
internado em hospital
Zé Paulo Cardeal / TV Globo

SECULT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

COMUNICADO CONCORRÊNCIA 002/2016

PP SRP 55/16. Proc. Adm. 169/16. Dia 26/09/16 às 9:30h. Objeto: aquisição de
equipamentos (eletrodomésticos). Edital no www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitação - editais 2016, ou na CPL, R TheognesA. Calixto, s/n,Anexo do Term. Rodoviário,
de 8 as 12h. Conceição do Coité/BA, 08/09/16. Iraide Cabral Calado. Pregoeira.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Cultura, comunica as empresas participantes da licitação CP 002/2016, que o subitem 2.1.4
do edital, não se aplica a modalidade licitatória Concorrência. Salvador, 12 de
setembro de 2016 -. Viena Passos Garcia – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 78/2016

SECULT

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de
mobiliário sob medida para Unidade SESI Itapagipe, Salvador/Ba.
Abertura: 22/09/2016 às 09h.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Retirada do Edital nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.fieb.org.br/ licitacoes Mais
informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 13/09/2016
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2016
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público
que no dia 28/09/2016, às 9h, no endereço, Rua do Ceasa, nº30, Centauro, Eunápolis - BA,
será realizada a licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2016, tendo como objeto a Contratação de empresa para Construção da Policlínica de Eunápolis no Bairro Dinah Borges. Os
interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, sem qualquer
custo, e poderão adquirí-lo mediante pagamento de 50,00 (Cinqüenta reais), nos dias úteis no
horário de 08h as 12h. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br.
Eunápolis - BA, 12 de Setembro de 2016. Marilan Oliveira Rocha - Presidente.

Segundo hospital, Toledo passou por um cateterismo

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016
Tipo: Menor Preço - Abertura: 29/09/2016 às 09h30min. Objeto: Contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de Recapeamento em CBUQ da
Rodovia BA.046 – Passagem da Rodovia pela área urbana de Nazaré, extensão/área
29.904,00m². Local: Comissão Permanente de Licitação - CPL - SEINFRA, Av. Luiz
Viana Filho, nº 445 – 4ª Avenida - Centro Administrativo da Bahia - Prédio Anexo - 1º
andar - Ala B, Salvador-Ba. Os interessados poderão obter informações no endereço
supracitado, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12:00h e das 13h30 às 17h30.
Maiores esclarecimentos no telefone (71)3115-2174, no site: www.infraestrutura.
ba.gov.br e email:cpl@infra.ba.gov.br. Salvador-Ba, 12/09/2016. Alexinaldo Negreiros
da Silva/Presidente da CPL.

SEINFRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO
OESTE DA BAHIA

FEBRE MACULOSA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AGÊNCIA O GLOBO
São Paulo

O humorista Ary Toledo foi
internado no Hospital São
Luiz, unidade Morumbi, na
zona sul de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa
do hospital, Ary Toledo passou por um cateterismo (procedimento médico usado para diagnóstico e tratamento
de certas condições do coração) e passa bem. O hospital

não confirma em que dia ele
deu entrada.
Ary Toledo tem 79 anos e
é natural de Martinópolis,
no interior de São Paulo.
Cantor de estilo satírico, passou a apresentar shows, em
que conta inúmeras anedotas. Em seu site, diz que chegou a compilar mais de 30
mil piadas, que contava em
shows, discos, programas de
TV e livros. Também compôs
músicas e peças de teatro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 222-2016 – TOMADA DE PREÇO 037-2016

Processo Nº. 23520.005799/2016-22
O objeto da presente licitação é a contratação de serviços de MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES E MONTA-CARGA
INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA UFOB – UNIVERSIDADE FEDERAL
DO OESTE DA BAHIA, no Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras,
Estado da Bahia, incluindo o fornecimento e substituição de insumos
(equipamentos, peças, acessórios e componentes), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Abertura: 26/09/2016 às 09:00 Hrs , horário de Brasília. Edital no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br Tel.: (77) 3614-3524.
Érika Renata Martins Mertens
Pregoeira

Objeto: Contratação de empresa para realização de pequenos reparos, pintura e adequações
físicas nos imóveis onde funcionam os CRAS e CREAS. Tipo: Menor Preço. Data: 30/09/2016
às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba. ov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias
úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. FSA, 12/09/2016.
Josilene da Silva Araujo– Presidente da CPL.
ERRATA - LICITAÇÃO 221-2016 – PREGÃO PRESENCIAL 153-2016 – na publicação do dia
10/09/16, Onde se lê: Objeto: aquisição de combustível tipo gasolina comum para atender ao
abastecimento dos veículos da prefeitura de Feira de Santana, pelo período de 12 (doze) meses.
Leia-se: Objeto: aquisição de combustível tipo gasolina comum, Diesel e Aditivo para atender ao
abastecimento dos veículos da prefeitura de Feira de Santana, pelo período de 12 (doze) meses
Tipo: Menor preço. Feira de Santana, 12/09/2016. Fabrício dos Santos Amorim – Pregoeiro.

MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 10/2016
OBJETO: Registro de Preços para serviços de transporte aéreo e rodoviário de cargas e encomendas
expressas “porta a porta”, em âmbito nacional, para atender às necessidades da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, em 01 (UM) grupo, a saber: Grupo
01- Item 1: Transporte de carga/encomendas por via aérea, no sistema porta a porta, em âmbito nacional; e
Item 2: Transporte de carga/encomendas por via rodoviário, no sistema porta a porta, em âmbito nacional.
Mais informações no DOU, de 12.09.2016 e nos site: www.codevasf.gov.br

Sindicato dos Professores no Estado da Bahia
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, conforme artigo 60 do Estatuto Social dessa Entidade
Sindical, faço saber que no dia 16/09/2016, às 14h, em Primeira Convocação, com 2/3
dos associados, e às 14h30min, com qualquer número, na sede do SINPRO-BA, sito à Rua
Manoel Barreto, 786 – Graça – Salvador–Bahia, realizar-se-á Assembleia Geral
Extraordinária dos Professores/Educadores da rede particular de ensino do Estado
da Bahia, para discutirem e deliberarem a seguinte Pauta: 1. Eleição da Comissão
Eleitoral. Salvador, 12 de setembro de 2016. José Jande de Oliveira Santos.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
BAHIA
Campus - Salvador

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO
Tomada de Preço nº 01/2016
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma dos pavilhões (A-B-C-D-F-I-K-O-P)
com revitalização das coberturas e fachadas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia – IFBA
– Campus Salvador.
Entrega das Propostas: Dia 27 de setembro 2016, ás 09: 30 horas (horário local), na sala de Reunião da Reitoria
IFBA, Avenida Araújo Pinho nº 39 – Canela – Salvador-Bahia.
Informações – Tel: 71 - 2102-9562 – 2102-9470- Dionísio Leite da Conceição - Presidente da Comissão Especial
de Licitação.

