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Salvador, terça-feira, 14 de fevereiro 2017

BAHIA

Polícia prende rodoviário envolvido Dois detentos fogem de Mata
em acidente com morte de policial Escura; cinco escapam no interior
SETE DE ABRIL O motorista de
ônibus Ricardo Aguiar Campos, 27 anos, foi preso em flagrante, na madrugada de ontem, depois de se envolver em
um acidente que causou a
morte do investigador da Polícia Civil Jason Araújo de
Santana, 55, na noite de domingo. Ricardo foi detido na
casa dele, no bairro de Sete de
Abril, por investigadores da
equipe de reforço da Central
de Flagrantes. O rodoviário
foi autuado pelo delegado
plantonista Jesus Pablo, do
Plantão Central, por homicídio culposo, quando não há
intenção de matar. Segundo a
polícia, o motorista disse que
dirigia a 55 km/h quando ouviu um baque, mas, ao olhar
pelo espelho retrovisor do coletivo, da empresa Integra

Salvador Norte, não percebeu
nada de errado e continuou a
viagem. Ainda segundo a polícia, o investigador, que
guiava uma moto Yamaha YS,
foi ultrapassado e atropelado
pelo coletivo e morreu no local. Os policiais chegaram até
Ricardo ao analisarem imagens de câmeras localizadas
na Avenida Paralela, na altura
da concessionária Grande Ba-

Justiça estipula
fiança de R$ 46
mil; motorista
foi indiciado
por homicídio
culposo

hia, no bairro de Pernambués,
onde houve a batida, por volta
das 19h. Em uma audiência de
custódia, ontem, no Núcleo
de Prisão em Flagrante do Poder Judiciário (NPF), foi estipulada a liberdade provisória
de Ricardo mediante o pagamento de fiança no valor de
50 salários mínimos, o que
corresponde a R$ 46.850. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), Ricardo não teve
condições de efetuar o pagamento e, por conta disso,
continuava preso na noite de
ontem. Fábio Primo, da diretoria do Sindicato dos Rodoviários, informou que um dos
advogados do sindicato vai
questionar judicialmente o
valor da fiança. “É impraticável”, comentou o sindicalista.

Criança morre afogada em piscina de condomínio em Arembepe
CAMAÇARI Uma criança de 2
anos morreu afogada em
Arembepe, em Camaçari, na
Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a polícia, o caso ocorreu em uma
piscina do condomínio Aquaville, por volta das 15h de domingo. Após ouvir os pais de
Eduarda Oliveira Santos, a de-

legada Daniele Monteiro, titular da 26ª Delegacia de Vila de
Abrantes, afirmou que o acidente se deu em um momento
de distração. Os pais da menina e testemunhas deverão ser
ouvidos formalmente, para
prestar esclarecimentos. Na
tarde de ontem, um protesto
deixou o trânsito lento no

Km-606 da BR-324, no sentido Feira de Santana. Uma pessoa teria se afogado em uma
lagoa próxima ao CIA e, até
ontem, não havia sido localizada. Moradores contaram que
bombeiros deixaram o local ao
não encontrar a vítima. A Central de Polícia informou que as
buscas foram reiniciadas.

SISTEMA CARCERÁRIO Dois
presos fugiram do complexo
penitenciário Lemos de Brito,
no bairro da Mata Escura, na
madrugada de ontem. Eles fizeram um buraco na cela e se
esconderam no telhado da
unidade, esperando a oportunidade para descer usando
uma corda artesanal. De
acordo com o Sinspeb, os fugitivos foram Geovane Machado da Silva e Alexandro
Nascimento Batista. Eles escaparam do módulo 2, que fica localizado em frente à nova unidade, que ainda não foi
inaugurada. Em nota no início da noite, a Secretaria de
Administração Penitenciária
e Ressocialização do Estado
(Seap) informou que a direção do presídio tomou conhecimento da fuga por volta
das 11h e, “com o apoio de
policiais militares e agentes
penitenciários, os dois internos foram recapturados ainda dentro do Complexo Penitenciário no inicio da tarde”.
Em janeiro, 17 presos fugiram
da Lemos de Brito e, até hoje,
nenhum deles foi recapturado, informou o Sinspeb. Em
Remanso, cinco detentos da
delegacia fugiram da carceragem, na noite do último sábado. Segundo informações
da delegacia da cidade, a fuga

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA

BANCO BBM S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO 010/2017 - PREGÃO PRESENCIAL
O Município de Boquira publica a realização do Pregão Presencial nº 010/2017-PP, às 08h30min,
no dia 24/02/2017, na Sala de Licitações da Prefeitura, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços congêneres de varrição nos logradouros públicos, retirada de terras e entulhos com bota fora, pintura de meio fio, limpeza em mercados, poda de arvores e gramas, capina/
roçagem de vias públicas e estradas vicinais deste município de Boquira/BA, em conformidade com
o Edital que poderá ser adquirido na sede da Prefeitura e informações constantes no Diário Oficial
do Município – http://www.boquira.ba.gov.br/Diario_Oficial telefone - 77 3645-2021 ou solicitação
oficial através do E-MAIL: setor.licitacao-pmb@hotmail.com.Boquira, 10 de fevereiro de 2017. Dawison Maia Pinheiro- Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Ficam os Senhores
Acionistas do Banco BBM S.A. (“Companhia”) convocados, na forma de seu Estatuto Social, para
que compareçam à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de Fevereiro de 2017,
às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua
Miguel Calmon, 398, 7º andar (parte), Comércio, CEP 40015-010, a fim de deliberar sobre: (i) a retificação dos artigos 4, 9, §2º e 19 §2 do Estatuto Social da Companhia aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2016 (“AGE”); (ii) a retificação do Título VII – Ouvidoria do Estatuto Social da Companhia aprovado na AGE; e (iii) ratificar todas as demais deliberações tomadas na AGE, conforme solicitações apresentadas pelo Banco Central do Brasil. Salvador,
13 de Fevereiro de 2017. Presidente do Conselho de Administração - BANCO BBM S.A.

CNPJ/MF 15.114.366/0001-69
NIRE 29.3.000.1103.7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2017-TP-PMG - A CPL da PM de GUANAMBI
– BA realizará licitação em 20/03/2017 às 08:00h, em sua sede para: Contratação de empresa especializada no ramo de informática educacional para fornecimento de programas (softwares) pedagógicos e
administrativos, com cessão de licença de uso, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Instituições Escolares Municipais do município de Guanambi-Ba. Edital na sede e no link http://guanambi.
ba.gov.br/licitacoes. Divulgação dos outros atos no Diário Oficial – site: www.guanambi.ba.gov.br. David
Xavier Souza Junior– 13/02/2017– Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO – RELANÇAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017PP - A Pregoeira
da PM de GUANAMBI- Ba realizará licitação em 24/02/2017 às 08:00h, em sua sede para Aquisição
de brita e pedra de mão, devendo ser proveniente de rocha granilítica com alto índice de abrasão, pois
parte da mesma será utilizada na recuperação e pavimentação asfáltica, de acordo a necessidade das
Secretarias Municipais. Edital na sede - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.guanambi.ba.gov.br e no link http://guanambi.ba.gov.br/licitacoes. Rozineide Magalhães de Oliveira Donato
– 13/02/2017 - Pregoeira.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2017
Objeto: Aquisição de peróxido de hidrogênio para atendimento das demandas da
embasa no sistema de registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para
eventual futura aquisição. Disputa: 03/03/17 às 09h (Horário de Brasília-DF). Edital:
www.licitacoes-e.com.br. (Licitação n.º 661985). Recurso: Próprio. Informações:
pregao@embasa.ba.gov.br ou (71) 3372 4770. Salvador, 13/02/17 de Janeiro de
2017. Michelinni Siqueira dos Santos Fonseca - Pregoeira Oficial.

EMBASA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ N: 13.858.907/0001-38

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL GERAL DO ESTADO – H.G.E.
AVISO DE LICITAÇÃO

O Setor de Licitações torna público que será realizada a licitação conforme descriminação abaixo:
MODALIDADE
Nº
OBJETO
DATA
HORA
LOCAL
Pregão
Prestação de Serviços de
002/2017
08/03/17 14h00min
HGE
Eletrônico
manutenção preventiva e
(horário de
corretiva, e de reparo, com
Brasília)
ID BB 662170
reposição eventual de peças,
em 02 (duas) Centrais Telefônica
PABX, modelo MX-ONE, marca
Mitel-Aastra/Ericsson, instaladas
no HGE I e HGE II.
Grupo / Classe: 04.35
Os interessados poderão obter informações e/ou o edital completo, gratuitamente, à Av. Vasco da
Gama, S/N, sala da SELIC, das 08h00min às 16h00min, ou pelo site: www.comprasnet.ba.gov.br.

SESAB

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL GERAL MENANDRO DE FARIA
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PREÇOS
A Comissão Permanente de Licitação solicita cotação de preços para Serviço de
Fornecimento de Sessões de Hemodiálise.
Código SIMPAS: 09.17.19.00100111-6
Quantidade: 1.200 unidades por 12 meses.
Prazo para resposta: 05 dias
Os interessados poderão solicitar maiores esclarecimentos pelo e-mail: hgmf.
copel@saude.ba.gov.br ou informações pelo tel: (71) 3379-9382. Lauro de Freitas
– Ba, 13/02/2017 – Alexsandro Brandão

SESAB

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Planalto - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e
Lei nº 8.666/93, torna público que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia
24/02/2017 às 08:00hs, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 006/2017. OBJETO: Contratação de empresa (s) para fornecimento de gêneros alimentícios para atender
as necessidades da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino desta Administração
Pública, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência do
Edital e seus Anexos. Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação
da Prefeitura, situado na Praça Duque de Caxias, 104 - Centro - CEP 45.190-000. Fone:
(77) 3434-2137. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no
Diário Oficial do Município de Planalto, disponível no site: www.planalto.ba.io.org. Planalto Bahia, 13 de Fevereiro de 2017. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI

CNPJ N: 13.753.959/0001-40
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 003-2017
Torna-se público que no dia 24/02/2017, às 08h00min. Fará realizar o Pregão Presencial, nº 003-2017,
objetivando a contratação de empresa para locação de veículos destinados ao transporte escolar e as
diversas secretarias do município da cidade de Itamari - BA. O Edital estará à disposição das segundas
as sextas - feira, nos horários de 10h30min as 12h00min. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio (www.itamari.ba.io.org.br). Geilza Souza dos Santos, Pregoeira Oficial
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 004-2017
Torna-se público que no dia 24/02/2017, às 14h00min. Fará realizar o Pregão Presencial, nº 0042017, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios referente
à manutenção da merenda escolar, para atender aos alunos do ensino fundamental, creche, pré-escola e eja, para o exercício de 2017. O edital estará à disposição das segundas as sextas - feira,
nos horários de 10h30min as 12h00min. Os demais atos pertinentes a este certame serão publicados em diário próprio (www.itamari.ba.io.org.br). Geilza Souza dos Santos, Pregoeira Oficial
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 005-2017
Torna-se público que no dia 24/02/2017, às 16h30min. Fará realizar o Pregão Presencial, nº 0052017, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, contínuo e fracionado e óleos lubrificantes, para suprir as necessidades das frotas de veículos e máquinas pertencentes a este Município, bem como veículos a serviço deste Município. O edital estará à disposição
das segundas as sextas - feira, nos horários de 10h30min as 12h00min. Os demais atos pertinentes
a este certame serão publicados em diário próprio (www.itamari.ba.io.org.br). Geilza Souza dos
Santos, Pregoeira Oficial.

ocorreu por volta das 23h,
após os presos cavarem um
buraco na parede da cela.
Ainda de acordo com a delegacia, a fuga ocorreu na cela
5, em que uma das paredes dá
para o lado externo da unidade policial. Os detentos que
fugiram foram: Júnior Meira
da Silva, Agnelo Dias Paes,
Ricardo Luiz da Silva, Andreilson Severino da Silva e
Bruno dos Santos Oliveira. Os
quatro primeiros cumprem
pena por tráfico de drogas. Já
Bruno foi preso por homicídio. Júnior Meira da Silva já
foi capturado. Os outros quatro seguiam foragidos até ontem. De acordo com a delegacia, a detenção conta
atualmente com 25 presos.
Há cerca de um mês, outros
quatro presos fugiram,
sendo que dois foram recapturados, entre eles Bruno dos
Santos Oliveira, que fugiu
novamente no último sábado.

17

presos que fugiram
em janeiro da Lemos
seguem foragidos

Publicitária baiana
diz ter sido agredida
em boate na Europa
DEPOIMENTO A publicitária
baiana Jacqueline Ferreira, 27
anos, diz ter sido agredida
dentro de uma casa de shows
na cidade do Porto, em Portugal, na noite do último dia 7.
Jacqueline, que mora no país
europeu há quase um ano,
contou que foi atacada sem
motivo aparente por uma mulher, além de ter sido agredida
pelo segurança do estabelecimento. “Ao passar por trás
dessa mulher (a agressora),
ela virou para mim já me
agredindo no rosto e arranhando o meu pescoço”, contou a publicitária, que postou
no Facebook uma foto com
marcas vermelhas no local.
Jacqueline afirmou ainda que
nunca tinha visto a mulher,
de prenome Adriana, nem
mesmo na festa. “Tentei afastar ela e caí no chão. Mesmo
assim ela continuou (a agressão), batendo a minha cabeça
contra o chão”, completou a
publicitária. Alguns clientes
da casa de shows separaram
as duas, que foram colocadas
para fora por um segurança da
casa. Do lado de fora, a mulher teria voltado a tentar
agredir Jacqueline, mas foi separada por dois rapazes. “Me
senti humilhada e com muito
medo de sair na rua”, lamentou. Ela disse que foi à delegacia do Porto prestar queixa.
Após o ocorrido, ela pensa em
voltar para o Brasil. “Não me
sinto mais segura”, afirmou.

