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Vistoria eletrônica evita fraudes e oferece mais
segurança sobre procedência do veículo
O

Ascom/Detran

s veículos que passam
pela vistoria do Departamento
Estadual
de
Trânsito (Detran), na Central de
Atendimento do órgão, no SAC
do Shopping da Bahia, em Salvador, são submetidos ao novo
processo eletrônico de avaliação.
O local dispõe de sete vagas para
a realização do serviço. Por meio
de câmeras, é possível identificar
alterações nas principais características do veículo e verificar se
houve adulterações na quilometragem, chassi e motor.
As imagens captadas vão dire-

to para um computador conectado ao banco de dados do Detran,
gerando um relatório instantâneo. A vistoria eletrônica evita
fraudes e oferece mais segurança
ao usuário sobre a procedência
do carro ou da motocicleta.
“A avaliação manual limitava
o nosso trabalho e não podia
ser feita em qualquer modelo de
veículo. Com o uso da tecnologia, ficou melhor para o usuário
e o vistoriador. É rápido, seguro
e alcança todos os modelos de
carros”, explica o coordenador de
Vistoria e Emplacamento do De-

tran, Jurandy Souza.
A vistoria é obrigatória nos
casos de transferência de propriedade, alteração de dados e
segunda via do Certificado de
Registro do Veículo (CRV), conhecido como DUT. A taxa custa
R$ 104,20 (carro) e R$ 72,94
(motocicleta). O serviço está disponível na Central, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 18h, e pode
ser feito também por agendamento, pelo portal do SAC (www.
sacdigital.ba.gov.br). Aos sábados, o atendimento é somente
por agendamento, das 9h às 13h.

A vistoria eletrônica evita fraudes e oferece mais segurança ao usuário sobre a procedência do carro ou da motocicleta

Obras de infraestrutura em Itiúba e
Cansanção somam R$ 30 milhões
Divulgação

Com a entrega de ações que
superam a marca dos R$ 32 milhões, o governador Rui Costa
(PT) visitou as cidades de Itiúba
e Cansanção, ontem (24). Alguns
destaques dos investimentos são
a inauguração de uma ponte e
uma nova pavimentação, na BA381.
“As obras melhoram a segurança e a qualidade de vida das
pessoas. Além disso, fortalecem
a infraestrutura do estado, potencializando o desenvolvimento e a
geração de novos empregos para
os baianos”, destacou o governador.
Sua primeira parada foi Itiúba,
onde inaugurou a ponte sobre o
rio Itapicuru Mirim, na BA-381.
A estrutura, com mais de 90 metros de extensão, recebeu investimento superior a R$ 5,2 milhões
e deve beneficiar quase 92 mil
pessoas.

Em seguida, o gestor inaugurou
o trecho de 78 quilômetros da BA381, que liga Itiúba a Filadélfia.
Foram aplicados R$ 24,2 milhões
no local, onde cerca de 745 veículos trafegam por dia. Com isso,
mais de 170 mil moradores de diversas cidades do entorno foram
beneficiados pela obra, executada
com a técnica da recuperação e
pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD).
Ainda em Itiúba, o governador
entregou um sistema simplificado
de água, orçado em R$ 180 mil,
que visa beneficiar 611 moradores dos povoados de Fazenda
Capoeira-Alegre, Mairi I e Cercadinho. A estrutura possui captação, adução, estação elevatória,
tratamento de água com dessalinizador, reservatórios, distribuição, bebedouro de animais e tratamento concentrado.
Já em Cansanção, Rui assinou

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019
O Pregoeiro realizará licitação em 06/02/2019 ás 10h00m (horário de Brasília), Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 753215. Objeto: Contratação de empresa do ramo para fornecimento
parcelado de gêneros alimentícios dos tipos: secos, frios, frutas e legumes, necessários a manutenção
das atividades das Secretarias Municipais, para o ano de 2019, mediante a necessidade da contratante.
Informações: Tel. (75) 3654-2158. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.brejoes.ba.io.
org.br. Brejões - BA, 25 de Janeiro de 2019. Felipe de Jesus Mascarenhas, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
CNPJ – 13.922.562/0001-34

AVISO DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N°001/2019
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para a Merenda Escolar, a fim de atender às necessidades
da Rede Pública de Ensino do Município de Mucugê no exercício de 2019. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 06/02/2019, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no
setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado,
73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais), através do DAM ou no portal da prefeitura no endereço https://io.org.br/ba/mucuge/acessoainformacao,Mucugê/BA, 24 de janeiro
de 2019, Lizandra Santos Novaes - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM
CNPJ nº 13.866.843/0001-17

Alguns destaques dos investimentos são a inauguração de
uma ponte e uma nova pavimentação, na BA-381

convênio do Bahia Produtiva que
contempla seis projetos. Os recursos chegam a R$ 2 milhões e
beneficiam, diretamente, 138 famílias quilombolas do território
Sisal.
Em parceira com a prefeitura
municipal, ele também inaugurou
a pavimentação com drenagem
de vias e entregou 1.767 certifica-

dos do Cadastro Ambiental Rural
(CAR), que garante o acesso a financiamentos a pequenos produtores. Nesta ação, o investimento
foi de R$ 148 mil.
Na oportunidade, o petista visitou ainda o Colégio Estadual
Senhor do Bonfim, para o qual
assinou ordem de serviço para reforma no valor de R$ 44 mil.

AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 005-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N° 005-2019, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, A FIM DE
ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITATIM
- BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, a ser realizado no dia 12/02/2019 às 09:00 horas. Edital e
Anexos disponíveis no site www.itatim.ba.gov.br . Maiores informações pelo telefone (75) 3452-2166
das 08:00hrs às 12:00hrs. Itatim – BA, 24 de janeiro de 2019. Uilma Santos da Cruz - Pregoeira.
AVISO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE N º 006-2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM, CNPJ nº 13.866.843/0001-17, torna público que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N° 006-2019, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONSUMO
E PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS
E SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITATIM – BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019,
a ser realizado no dia 12/02/2019 às 14 hrs e 30 min.. Edital e Anexos disponíveis no site www.itatim.
ba.gov.br . Maiores informações pelo telefone (75) 3452-2166 das 08:00hrs às 12:00hrs. Itatim – BA,
25 de janeiro de 2019. Uilma Santos da Cruz - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

VIABAHIA avança duplicação na BR 116
Seguindo o compromisso de
oferecer mais segurança, mobilidade e conforto aos usuários, as
obras de duplicação da BR 116,
entre Antônio Cardoso e Santo
Estêvão, seguem em ritmo acelerado. Alguns trechos duplicados,
como na altura do km 427, já
foram liberados para o fluxo de
veículos. Outros seguem o cronograma com a execução de terra-

planagem e outras intervenções
necessárias até a pavimentação.
Nesse período, vale redobrar a
atenção e o cuidado ao circular.
Além de toda a sinalização de
segurança, as equipes da VIABAHIA contam com o apoio da
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
no disciplinamento do trânsito
nos trechos em construção. A
previsão é entregar essa dupli-

cação tão necessária ainda este
ano, garantindo um ir e vir ainda
mais tranquilo aos moradores
e motoristas que utilizam essa
importante via de ligação com o
sudeste do país.
Serviços aos usuários
A concessionária atende a
chamados através dos telefones
0800-6000-324 para a BR-324

- rodovia Eng° Vasco Filho e
0800-6000-116 para a BR-116
- rodovia Santos Dumont, que
recebem chamadas também através de aparelho celular. Ao longo
das rodovias há Bases dos Serviços de Atendimento aos Usuários
(SAUs), que estão equipadas com
banheiros femininos e masculinos e banheiros para portadores
de necessidades especiais.

Prefeito assina termo de cooperação técnica para novo parque na cidade
O prefeito Joaquim Neto e o diretor-representante do Banco de Fomento Andino, Jaime Holguín, assinaram, na terça-feira (22), um acordo
de cooperação técnica, no valor de US$ 200 mil,
para a realização de estudos de viabilidade da recuperação da Lagoa Fonte dos Padres, localizada
na parte baixa do bairro Alagoinhas Velha. Com
esses recursos, oferecidos pelo banco a Fundo
Perdido (não reembolsável), a prefeitura poderá
contratar especialistas para avaliar as melhores
formas de promover a recuperação ambiental da
lagoa e seu entorno, em uma ação complementar
às previstas no financiamento já existente entre
o banco e o município, assinado em 2017, num
total de US$ 11,5 milhões. A intenção é buscar
mitigar os passivos ambientais existentes na
área e possibilitar a criação de espaços de descanso, lazer e recreação a toda a comunidade.

De acordo com Holguín, os recursos a fundo
perdido foram destinados à despoluição e urbanização na região da Lagoa Fonte dos Padres
como uma forma de incentivo ao município
frente à qualidade dos projetos apresentados
pela prefeitura. “Alagoinhas é uma cidade reconhecida nacionalmente pelos seus recursos
hídricos privilegiados e estamos honrados em
participar do processo de planejar a sustentabilidade dessa condição, garantindo a melhoria da
qualidade de vida da população e possibilitando
a proteção de mananciais”, declarou Jaime
Holguín.
O prefeito Joaquim Neto afirmou que essa
cooperação técnica representa uma evolução
no cuidado com o meio ambiente em Alagoinhas. “Por meio do projeto que já temos com
o banco, já conseguimos fazer grandes obras

de infraestrutura e estamos agora num grande momento de melhorias de saneamento,
que vão culminar na Lagoa dos Padres, uma
área que vamos estudar e preparar para que
seja um ambiente despoluído, urbanizado e
adequado para o uso da população”, disse.
A Fonte dos Padres é uma área emblemática da cidade e a cooperação técnica assinada
hoje, impactará em diferentes aspectos. Em
termos ambientais, será levantado um plano
de readequação hídrica que evite inundações,
conexões irregulares de esgoto e a definição
do espaço como específico de preservação.
No campo urbanístico, estão previstos uma
ciclovia e a criação de um parque público,
que eliminará a pressão urbana e ocupações
irregulares, além de beneficiar a população com
mais um espaço de lazer e convivência.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 007/2019 no dia 07.02.2019 as 09:00h no site www.
licitacoes-e.com.br para: Contratação de Empresa Para a Aquisição de Materiais Gráficos Diversos Para a Prefeitura
e Secretarias, na modalidade menor preço por lote. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/
editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 25.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 008/2019 no dia 07.02.2019 as 11:00h no site www.
licitacoes-e.com.br para: Contratação de Empresa Para a Aquisição de Concreto Usinado e Materiais para Construção
da Drenagem Profunda do Bairro Parque Verde, Município de Bom Jesus da Lapa -BA. Edital na sede, no site http://
bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br - Bom Jesus da Lapa,
25.01.2019. Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 004/2019, dia 07.02.2019
às 15:00h em sua sede para: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Divulgação em Rádio de Alcance
em Todo o Território Deste Município, com potência mínima de 5kw, a fim de Veicular Matéria de Interesse da Prefeitura
Municipal de Bom Jesus da Lapa, na modalidade menor preço por lote. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.
br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 25.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 009/2019, cujo objeto é o fornecimento
de pães, bolos, salgados destinadas à manutenção das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaquara,
para o exercício financeiro do ano de 2019. Sessão de Abertura: 06/02/2019, às 08:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº
172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 25 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 010/2019, cujo objeto é a prestação de serviço de recarga de tonner, cópias reprográficas, encadernação, fornecimento de cartuchos de tonners e locação de máquinas para a manutenção das Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaguaquara-BA. Sessão de Abertura: 06/02/2019,
às 11:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00
às 12:00 horas, ou através do endereço eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara,
25 de janeiro de 2019. Luana Gomes Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 011/2019, cujo objeto é a Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de execução de Projeto de Trabalho Técnico Social, conforme
contrato Caixa nº: CR 0352347-17/2011. Sessão de Abertura: 07/02/2019, às 09:00 horas. Local: Praça JJ Seabra, nº
172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 25 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Pregoeira.
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
A Pregoeira do Município de Jaguaquara/BA, devidamente autorizada pelo Decreto N°121/2018, torna público para conhecimento dos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 012/2019, cujo objeto é a aquisição de
equipamentos e mobiliários da saúde, ar condicionados, eletrodomésticos, eletrônicos e mobiliários em geral para contemplar as emendas parlamentares com proposta n° 11119.733000/1170-02 e 11119.733000/1160-03 para atender
as demandas da secretaria municipal de saúde. Sessão de Abertura: 07/02/2019, às 13:00 horas. Local: Praça JJ Seabra,
nº 172, Centro - Prefeitura Municipal de Jaguaquara/BA. Retirada do Edital: 08:00 às 12:00 horas, ou através do endereço
eletrônico: licita_jaguaquara@hotmail.com - Tel.: (73)3534-9550. Jaguaquara, 25 de janeiro de 2019. Luana Gomes
Damasceno - Pregoeira.

