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Rodoviários fazem protestos contra más condições
de trabalho nas estações de transbordo
O Sindicato dos Rodoviários do
Estado da Bahia realizara hoje (9)
protestos pontuais nas estações
de transbordo da capital baiana,
Salvador.
Segundo o sindicato que repre-

senta a categoria, a manifestação
acontece devido a más condições
de trabalho oferecidas aos rodoviários que atuam nos locais.
Os trabalhadores reclamam da
falta de estrutura nos estoques,

banheiros em péssimas condições, cobrança excessiva na carta
horária, insegurança. Entretanto,
até o momento, o sindicato não
informou em quais horários os
protestos acontecerão.
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Autorizadas obras para melhorar
navegação nos terminais de Mar
Grande e Bom Despacho
Divulgação

TJ-BA suspende liminar e
autoriza concessão do aeroporto
de Vitória da Conquista
A liminar que suspendia a licitação para a concessão do novo Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, perdeu seus efeitos. A
decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), desembargador Gesivaldo Britto, na segunda-feira (7).
Conforme publicação no Diário Oficial de Justiça de ontem (8), o magistrado julgou que a paralisação poderia acarretar ao erário federal,
estadual e municipal “danos maiores do que eventual indenização devida à empresa impetrante”.
“Respeitados os limites cognitivos do pleito suspensivo, verifica-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
CNPJ N: 14.197.586/0001-30

CHAMADA PUBLICA 001/2019
Abert.: 24/01/19 às 09h. Obj.: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, em atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Informações: Prefeitura de Jacobina T: 74 3621-2590. Zanandréa Mendes M. Silva
- Presidente da CPL. Horário de atendimento 08 as 12hrs
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
Concessão de área pública denominado “Coreto do Alto da Missão, no Município de Jacobina - Bahia - Bahia. Data, hora
e end. p/ entrega da proposta e doc.: 11 de fevereiro de 2019 às 09:00h horas - Prefeitura Municipal De Jacobina, Rua
Senador Pedro Lago, 40 - Centro, Jacobina - Bahia. (74) 3621-2590. Zanandréa Mendes Magalhães Silva - Presidente
CPL. Horário de atendimento 08 as 12hrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´Á VILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 SRP
A Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila torna público, que realizará no dia 21 de janeiro de 2019, às 9h, na
Sala da COPEL a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 001/2018- Sob o Sistema de Registro
de Preços, tipo Menor Preço GLOBAL, cujo objeto Registro de preços para futura e eventual fornecimento
e realização de SERVIÇO FUNERAL, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES, conforme especificações e quantitativos constantes no Edital
e seus anexos. Os interessados poderão obter o Edital no Site da Prefeitura. (www.diasdavila.ba.gov.br)
e informações pelo e-mail, copelseosp2015@gmail.com e/ou na Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila,
situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias D’Ávila, entre os horários das 09h às
15h. Dias D’Ávila, Bahia, 08 de janeiro de 2019–Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira – Pregoeiro Oficial.

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

PREGÃO PRESENCIAL 001/2019
O Pregoeiro da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2019, dia 21.01.2019 às
09:00h em sua sede para: contratação de empresa para o fornecimento de refeições prontas para a unidade de pronto
atendimento (upa) e unidades básicas de saúde (UBS), bem como refeições prontas (almoço e lanches), para atender as
necessidades das secretarias de educação, administração e assistência social, na modalidade menor preço por lote. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 08.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRONICO 001/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 001/2019, dia
18.01.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Contratação de Empresa Para a Aquisição de Gases Medicinais Para a Secretaria de Saúde, 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, 08.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 002/2019, dia
18.01.2019 às 11:00h no site www.licitações-e.com.br para: Contratação de Empresa Para a Aquisição de Gás GLP
(cozinha), Para Serem Destinados a Prefeitura e Secretarias, na modalidade menor preço por lote, 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, 08.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PE n° 003/2019 no dia 21.01.2019 as 15:00h no site www.
licitacoes-e.com.br para: Aquisição de Artefatos de Concreto, Concreto Usinado e Materiais para a Construção da Drenagem Profunda do Bairro Parque Verde na sede do Município de Bom Jesus da Lapa. Edital na sede, no site http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br - B. J. da Lapa, 09.01.2019.
Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 001/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas/profissionais capacitados para a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS/Bom Jesus da Lapa, nas seguintes modalidades:
hospitalar, ambulatorial, exames, consultas e apoio diagnóstico e terapêutico. O Credenciamento ocorrerá a partir de
11/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/
publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 08.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 002/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a prestação de
serviços laboratorial para realização de exames Cito patológico Cervico-Vaginal/microflora para os pacientes usuários
do SUS. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital
na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 04.01.2019 - Alderacy
Santos Silva - Presidente da CPL
AVISO DE CREDENCIAMENTO 003/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a prestação de
emissão de laudos de mamografia. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa,
04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 004/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a prestação de
serviços fisioterápicos (consultas e procedimentos) a serem realizadas no município. O Credenciamento ocorrerá a partir
de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/
publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 005/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para o fornecimento
de material consignado de Órtese e Prótese para serem utilizados em Cirurgias Ortopédicas. O Credenciamento ocorrerá
a partir de 15/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.
ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 006/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a prestação
de serviços especializados em ressonância magnética. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às
12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e nohttp://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO 007/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de empresas para a prestação de
serviços especializados em Tomografia Computadorizada. O Credenciamento ocorrerá a partir de 15/01/2019, das 8:00 às
12:00, na sua sede - setor de licitação. Edital na sede e nohttp://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa, 04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
A prefeitura de B. J. Lapa, através da CPL, torna pública a abertura de Credenciamento de grupos formais e informais para
a aquisição de gêneros alimentícios - Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atendimento ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. O Credenciamento ocorrerá a partir de 14/01/2019, das 8:00 às 12:00, na sua
sede -setor de licitação. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da
Lapa, 04.01.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.

que a decisão hostilizada, que
suspendeu o procedimento licitatório para concessão remunerada de uso do novo Aeroporto
de Vitória da Conquista ‘Glauber
Rocha’, ofende os bens jurídicos
protegidos pela Lei nº 8.437/92,
porque afeta de forma grave a
economia baiana”, justificou Britto, acatando os argumentos do
Estado, na decisão.
O pedido de suspensão da liminar foi impetrado como forma
de recurso contra o mandado de
segurança, obtido pelo Consórcio
Conart. Formado pelas empresas
Sinart e Costa do Sol Operadora
Aeroportuária, o grupo perdeu a
licitação.
O vencedor do certamente foi o
Consórcio VDC Airport, que, agora que a liminar foi revogada, vai
assumir o aeroporto para gerir o
empreendimento por 30 anos

Com investimento de R$ 7,8 milhões, a obra vai beneficiar os moradores dos município

O

governador Rui Costa visitou, ontem (8), o
município de Vera Cruz,
situado na Ilha de Itaparica,
onde assinou ordem de serviço
para início das obras de drenagem e derrocagem do canal de
navegação do Terminal Hidroviário de Mar Grande. As intervenções irão aumentar o nível
do canal, permitindo que não
haja interrupções nos trajetos

mesmo durante os períodos de
maré baixa. Atualmente, o serviço é suspenso quando a maré
está baixa, pela impossibilidade
de atracação das embarcações
no terminal por causa da pouca
profundidade no canal.
Com investimento de R$ 7,8
milhões do Governo do Estado, a
obra vai beneficiar os moradores
dos municípios situados na Baía
de Todos-os-Santos, e tem prazo

de conclusão estimado em oito
meses. Durante o evento de assinatura, o governador agradeceu
a receptividade dos moradores.
“Em todo lugar que chego recebo
esse carinho do povo da Bahia e
isso me motiva. Estou muito feliz
hoje, porque essa obra era muito
esperada pela população aqui da
ilha. E podem ter certeza que o
trabalho não vai parar”, garantiu
Rui Costa.

Prefeitura de Ilhéus exonera mais
de 380 servidores não concursados
Após uma série de recursos
não acatados, a Prefeitura de
Ilhéus demitiu mais de 380 servidores não concursados. Assinado no último dia 28, o decreto
foi publicado no Diário Oficial do
Município na segunda-feira (7).
A exoneração atinge os servidores admitidos entre 5 de outubro de 1983 e 5 de outubro
de 1988 e também funcionários

contratados por meio de seleção
simplificada.
Em nota, a prefeitura explica
que a sentença é decorrente de
uma ação popular movida por
Karoline Vital Góes, Arnaldo Souza dos Santos Júnior e Rosa Nascimento Almeida, aprovados no
concurso público realizado em
2016 pela gestão anterior - antes do atual prefeito Mário Ale-

xandre (PSD) assumir em 2016,
Jabes Ribeiro (PP) era chefe do
Executivo local.
“O Município pediu efeito suspensivo, tanto ao juiz Alex Venicius, que negou por três vezes,
quanto ao presidente do Tribunal
de Justiça da Bahia (TJ-BA), que
não concedeu a liminar e mandou ouvir a opinião do Ministério
Público”, defende a prefeitura.

Por isso, a administração municipal cumpriu a sentença e
determinou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso
público, homologado em 1º de
julho de 2016. A gestão também adotou outras medidas de
contenção de despesas, como a
revisão do pagamento de horas
extras e a alteração da estrutura
administrativa.

Bancários da Bahia consideram venda de ativos
de bancos estatais ‘ameaça’ e ‘estupidez’
A iniciativa de vender ativos e abrir capital de bancos
públicos, já mencionada pelo
ministro da Economia, Paulo
Guedes, e pelos recém-empossados presidentes das instituições financeiras estatais, têm
preocupado o Sindicato dos
Bancários da Bahia, que avalia
a medida como uma “ameaça” e
“uma tremenda estupidez”. “Os
bancos públicos estão bastante
ameaçados neste governo, estamos bastante preocupados
com as medidas que podem ser
anunciadas”, alertou Augusto
Vasconcelos, Presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia.
“[Privatizar ativos] É uma
tremenda estupidez. Os bancos
públicos geram lucros, são eficientes e cumprem a sua missão institucional”, defendeu
Vasconcelos.
Os novos nomes no coman-

do das instituições financeiras
estatais brasileiras tomaram
posse na segunda-feira (7): Rubem Novaes, no Banco Brasil,
Joaquim Levy, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e Pedro
Guimarães na Caixa Econômica
Federal. A cerimônia aconteceu
no Palácio do Planalto e contou
a presença do ministro Paulo
Guedes e do vice-presidente da
República Hamilton Mourão.
Durante o primeiro discurso
como presidente do Banco do
Brasil, Novaes disse considerar alguns ativos da instituição
“desinvestimentos” e confirmou a venda de parte dos ativos do banco estatal, aqueles
que não “guardarem sinergias”
com a atividade principal do
banco. Ele garantiu ainda que
a administração não pretende
vender as “joias da coroa” da

instituição.
No entendimento de Vasconcelos, um alternativa ao déficit
dos bancos públicos seria “uma
pulverização de ativos das subsidiárias dessas empresas”. O
presidente do sindicato considera que os bancos são fundamentais para o desenvolvimento do país. “Não existe país no
mundo que se desenvolva sem
participação decisiva de uma
área de crédito importante ligada e controlada pelo estado”,
argumentou.
O sindicato teme pelos funcionários e pela carga de trabalho em decorrência de mudanças na estrutura e organização
das agências. “Não sabemos ao
certo o que vai ocorrer com os
bancos e com os funcionários.
A verdade é que no governo
[Michel] Temer já houve redução dos postos de trabalho

e fechamento de agências e
isso impactou diretamente no
atendimento e na sobrecarga
de trabalho, além do prejuízo à
população”, ressaltou Vasconcelos
O Bahia Notícias procurou
o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal para saber
sobre as mudanças previstas e
como vão afetar os funcionários e a população. O BB não
retornou o contato e a Caixa
afirmou ser cedo para tratar
do assunto, mas que “as novas
diretrizes serão tratadas a partir do novo governo e do novo
presidente”.
A Federação Brasileira de
Bancos considera precoce falar
sobre possíveis impactos das
mudanças nas presidências dos
bancos públicos, tanto nas instituições quanto no setor bancário como um todo.

