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BAHIA Chileno Mena é apresentado no Fazendão; atleta chega para apagar má experiência com o colombiano Armero na posição

Novo ‘hermano’ na lateral Tricolor
LUCAS CUNHA

A

ssim como no ano
passado, um experiente jogador com
status de alteta de seleção de um país vizinho da América do Sul chega
para assumir a titularidade da
lateral esquerda do Bahia.
Entretanto, espera-se que
em 2018 o desfecho, ou melhor, o desempenho, seja muito diferente.
Este ano, é a vez de Mena,
chileno de 29 anos que jogou
em 2017 pelos rivais pernambucanos do Sport. O atleta,
que esteve em diversas convocações do Chile nas eliminatórias para a Copa da Rússia,
vem para apagar o trauma tricolor da vinda de Armero, lateral colombiano que muito se
machucou e quando atuou
pouco deixou saudades na tor-

Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

cida do Esquadrão.
Na apresentação ontem, no
Fazendão, o jogador deixou
claro que não quer atuar apenas pelo nome e pela experiência, prometendo muita dedicação em campo.
“Sempre joguei por causa
do meu trabalho, da minha dedicação no dia a dia e meu
comprometimento com o clube e meus companheiros. Essa
é a mensagem que posso dar,
que vou tentar sempre melhorar, para que o Bahia esteja
também muito melhor”.

Seleção chilena

Manter-se entre os convocados
para a seleção chilena é um dos
objetivos de Mena durante esta sua passagem pelo Bahia.
Segundo o atleta, um bom desempenho nas diversas competições que o Esquadrão disputa em 2018 vai ajudar a cha-

DETALHE TÁTICO

O lateral Mena promete ‘muito comprometimento’ no Esquadrão

Daniel Dórea | Jornalista

Lucas

Mena

problemas políticos, e só trouxeram quatro reforços até agora – menos da metade em relação ao Bahia.
O curioso é que, no ano passado, a situação era frontalmente oposta, com o Vitória
apostando em medalhões e inflando o ego do torcedor, e o
Esquadrão sendo mais austero.
Assim como era perigosa a confiança rubro-negra em 2017,
enxergo esse ínicio de 2018 da
mesma forma. Meu colega colunista, Samuel ‘Monstro’ Lima, escreveu recentemente sobre o favoritismo do Bahia,
uma opinião compartilhada
por muitos analistas. Não discordo, mas não vejo o Leão tão
atrás assim.
Nesta coluna, construo um
panorama dos times que imagino ver mais para frente (confira no infográfico, com o Bahia
de azul e o Vitória de vermelho). Não tento adivinhar as
escolhas dos técnicos Guto Ferreira e Vágner Mancini, mas
armo as equipes da maneira
que acredito que elas podem
render melhor. Reparem nas
posturas de ambos. O momen-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

várias vezes ano passado (no
Sport) e me senti bem”.
No treino de ontem, Guto
Ferreira esboçou a equipe que
deve começar a primeira partida do ano, contra o Botafogo-PB. No time titular treinaram: Anderson; João Pedro,
Tiago, Lucas Fonseca e Léo Pelé; Edson, Nilton, Zé Rafael,
Régis e Élber; Edigar Junio. Nino Paraíba, Mena e Elton foram observados no time reserva, que também contou
com Hernane. O volante Gregore, destaque do Santos no
Campeonato Brasileiro de Aspirantes, também esteve presente no Fazendão.
O treinador orientou em vários momentos do treino que a
equipe trabalhasse a bola. Os
jogadores também participaram de um treino de bola aérea, além da academia, onde
reforçaram a parte física.

ideia de Mancini de começar o
ano com o K-9 como titular não
seja só por um objetivo pessoal
derecuperarojogador,porconta de seu peso e de quanto o
Vitória gasta para tê-lo. É preciso, antes de tudo, pensar nas
questões técnicas e táticas.
Mais à frente está o maior
trunfo do time, que tem em
Neilton um ótimo puxador de
contra-ataque e em Tréllez um
centroavante forte e veloz.
Diante de dois volantes lentos
(Edson e Nilton) e dois zagueiros que não têm uma recuperação tão boa (Lucas e Tiago), devem dar trabalho. Pelos
lados, Yago e Denilson podem
se aproveitar das constantes
subidas dos superofensivos
Mena e João Pedro.

Com essa mudança, a equipe
ganharia em incisividade, tendo dois artilheiros atuando
juntos: Edigar Junio pelo lado
esquerdo, entrando em diagonal, e Kayke como centroavante. Na outra ponta, Elber seria
a válvula de escape da velocidade.
Comtantosjogadoresdeboa
qualidade na construção ofensiva, incluindo os dois laterais e
as subidas de Nilton para arriscar os chutes de fora, o Bahia
tem ótima chance de desmontar a previsível estratégia rubro-negra. Além disso, ganha
em estatura com a entrada de
Nilton para atuar ao lado de
Edson. Era na força física que o
Vitória ainda conseguia fazer
alguma frente ao Esquadrão
em 2017, principalmente com
Kanu e André Lima.
A disputa promete ser bem
interessante. Para não ficar em
cima do muro, vejo um cenário
mais favorável ao Bahia, mas
deixo aqui meu registro de que
não ficaria surpreso com o sucesso da tocaia armada por
Mancini. Entretanto, Guto estará atento, principalmente por
se tratar de seu principal adversário nas duas competições
inaugurais da temporada.

danieldorea@grupoatarde.com.br

POLARIZOU
Começa hoje nossa principal
competição no primeiro semestre, o Nordestão, e nunca
nos últimos anos Bahia e Vitória entraram com tanta vantagem técnica sobre os outros
adversários. Consequência da
desistência do Sport e da derrocada dos demais pernambucanos, Santa Cruz e Náutico. O
único que se aproximaria um
pouco dos baianos é o Ceará,
recém-promovido à Série A –
mas claramente abaixo, com
folha salarial do elenco inferior
a R$ 1,5 milhão, mais ou menos a metade em comparação
com a dupla Ba-Vi.
Atenho-me, então, aos arquirrivais, já prevendo disputa
polarizada também no regional – no Baianão, que começa
no fim de semana, é de lei.
Tenho visto muita empolgação
tricolor, um misto de aprovação do novo modelo de gestão
com o 2017 satisfatório e o
nível razoável das novas contratações. Do outro lado, vejo
rubro-negros mais contidos,
desconfiados, mas sem querer
dar o braço a torcer. Vêm de
uma temporada ruim, com

mar a atenção do novo treinador da equipe chilena, o técnico colombiano ex-Flamengo
Reinaldo Rueda.
“Como o Bahia vai jogar
muitas competições, posso
aproveitar isso para retomar
meu ritmo de jogo para estar
pronto a qualquer convocação
do novo treinador da Seleção.
Tudo vai depender do meu rendimento aqui”.
Apesar de ser inicialmente
um lateral esquerdo, Mena
também pode atuar mais
avançado no setor de meio de
campo. Questionado se tem
preferência por alguma posição, o jogador chileno afirmou
estar disponível para jogar da
forma que o técnico Guto Ferreira preferir.
“Minha posição natural é na
lateral, mas se o técnico precisar que jogue mais na frente,
consigo também. Joguei assim
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to ‘peito estufado’ do tricolor
justifica minha previsão de ver
o Bahia sempre pressionando
adversários, ocupando o campo de ataque, enquanto o
Leão, principalmente quando
for enfrentar o arquirrival, deverá fazer jus à sua vocação
reativa.
Apenas três atletas que escalei no Rubro-Negro não estavam aqui em 2017, o que
sugere a manutenção do estilo. Vejo um possível ganho
nas laterais, com a experiência
de Lucas e o talento de Bryan.

Por outro lado, há uma provável queda na segunda linha
do 4-4-1-1. Precisamente no
setor que era ocupado por David, um jogador de função tática indispensável pelo lado esquerdo, com força física para
compor a linha de marcação e
avançar com potência e objetividade nos contra-ataques.
Não sei se o novato Denilson
é capaz de fazer isso, mas enxergo uma melhor possibilidade nele, com a vitalidade dos
seus 22 anos, do que no desgastado Kieza. Espero que a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Zé Rafael centralizado

No Bahia, reina o 4-2-3-1. Porém, inovo aqui ao sacar o incostante Régis para apostar
em Zé Rafael centralizado. Vejo
nesse setor uma possibilidade
maior de evolução do meia,
especialista nas transições rápidas a partir de roubos de
bola. Ou alguém lembra de
produção efetiva de Zé em jogadas pelos lados? Tem como
tendência sempre afunilar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99

PAD nº. 003/2018. PP (SRP) nº. 002/2018. Objeto: Contratação de empresa para registro de
preços, para eventual aquisição de leite em pó integral destinado a utilização na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Sobradinho/BA. Abertura: 26/01/2018 às 10h00min.
Local para aquisição do edital: Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº,
Centro, Sobradinho-BA. Thaciana Carla Silva Mangabeira – Pregoeira Municipal.

PP 01/18. Objeto: fornecimento de móveis e equipamentos destinados à Creche Escola.
Menor Valor Global por Lote, Dia 26/01/18 às 8:30h. /// PP 0218. Objeto: fornecimento
de Brinquedos Didáticos destinados à Creche Escola. Menor Valor Global, Dia 26/01/18
às 10:30h. Informações e edital na CPL. Presidente Dutra/Ba, 16/01/18. Raimundo Mário
Pereira Machado. Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018
O Pregoeiro realizará o pregão na sede da PM, em 26/01/18 às 09hrs, para contratação de empresa para prestar
serviços no Transporte Escolar de alunos do Ensino Médio e Fundamental em várias localidades do Município.
T:(77)3494-2100. Edital na sede e no site: http://www.tremedal.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo.
Divulgação dos demais atos do certame no Diário Oficial: http://www.tremedal.ba.io.org.br/. 16/01/18. Flórence
de Paula Campos Monteiro-Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CNPJ N: 13.825.476/0001-03
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, com sede a Avenida Ursicino Pinto de Queiroz, nº 167, Centro
- Santo Antonio de Jesus - Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 13.825.476/0001-03, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, designada através do Decreto nº. 376, de 08/11/2017, torna público aos
interessados que realizará às 09:00h, do dia 31 de janeiro de 2018, na sede da Secretaria da Administração
e Planejamento, Sala de Reuniões da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo,
Bairro Andaiá - Santo Antônio de Jesus, Bahia, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a
contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de pavimentação asfástica em CBUQ
e drenagem superficial da área de acesso à policlínica na localidade do Bairro Cajueiro, no município de Santo
Antonio de Jesus/BA, através de convênio celebrado com a CONDER- Companhia de Desenvolvimento do
Estado da Bahia. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.
ba.io.org.br. Santo Antônio de Jesus, 15 de janeiro de 2018. Isa Cristina Behrens Pinto. Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS – BA
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 052/2017 - TIPO: Menor Preço
por Item. OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisições de de
equipamentos e materiais Permanentes, conforme convênio de nº 13102.378000/1140-03,
para atender a secretaria de saúde do município de Umburanas - Bahia. A Prefeitura Municipal
de Umburanas - BA ora denominada licitadora, através de seu Pregoeiro, torna público a todos
os interessados que o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº052/2017, que foi publicado no Diário
Oﬁcial do município (DOM) no site http://www.umburanas.ba.io.org.br/diarioOﬁcial, no dia 02 de
Janeiro de 2018 – Edição nº1624, no Diário Oﬁcial da União (DOU), no dia02 de Janeiro de
2018, seção nº03, página nº188, e na Folha do Estado (JGC), no dia29 de Dezembro de 2017,
página nº05, com abertura marcada para o dia 16/01/2018 às 14:00 horas, ﬁca PRORROGADA
para o dia 18/01/2018 às 14:00 horas para abertura do processo licitatório. MOTIVO: Para
adequações necessárias das descrições e dos quantitativos do anexo I do Termo de
Referência do edital. Umburanas (BA), 15 de Janeiro de 2018. Alcina Vieira Bruno de Jesus,
Pregoeira Oﬁcial.

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

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência Pública N.º 15/2018. Processo n. 0901.2018/000972.
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. 2028 – Coração de Maria X Feira de Santana
Data, Hora e Local da Realização: dia 13/03/2018, às 08:30 h, no auditório da SEINFRA.
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, 15 de janeiro de 2018. David Portinari Araujo de
Santana. Presidente da Comissão Especial de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Modalidade: Concorrência Pública N.º 16/2018. Processo n. 0901.2018/000948.
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. 2028 – Retiro (Distrito Coração de Maria) X Feira de Santana
Data, Hora e Local da Realização: dia 13/03/2018, às 13:30 h, no auditório da SEINFRA.
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, 15 de janeiro de 2018. David Portinari Araujo de
Santana. Presidente da Comissão Especial de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018 - P.A 003/2018, Tipo:
MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de água
mineral, sem gás, com capacidade de 20 litros, água mineral, sem gás com capacidade de
500 ml, vasilhame plástico para acondicionamento de água mineral com capacidade 20
litros, em atendimento as ações administrativas da Prefeitura Municipal e suas Secretarias
Municipais. Sessão de Abertura: às 08:00 horas do dia 26/01/2018 e será realizada na
sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal, local Centro Administrativo Municipal,
s/nº, Bairro Jeremias. Informações: (75) 3271-1410. Edital na Prefeitura Municipal, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, das 08h às 12h. Euclides da Cunha – BA, 15 de
janeiro de 2018. Agnailton Evangelista dos Santos Júnior, Pregoeiro Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018 SRP
Comunicamos aos interessados nova data de sessão de abertura do referido
certame para o dia 26/01/2018 às 10:00 hs (Horário da Bahia) BB nº 703950.
O b j e t o : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A PA R A C O N F E C Ç Ã O E
FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS/BAHIA. Maiores informações tel. (0xx75) 3422- 8607.
Alagoinhas-Ba, 15/01/2018. Lorena Maria Dantas Prado - Pregoeira Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006, 007 E 008/2018, CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 E CHAMADA PÚBLICA Nº.
001/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2018
Prestação de serviços de hotelaria, referente a diárias/pernoite em apartamentos, em atendimento a demanda
das Secretarias Municipais deste Prefeitura de Jaguaquara. Abertura das propostas: 26/01/2018 às 15:00h., na
sala de licitações, Pça. JJ Seabra, 172, Centro. Edital e anexos: www.jaguaquara.ba.io.org.br. Marcos Aurélio O.
Matos - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2018
Confecção de estruturas metálicas diversas, serviços de soldas, destinados a manutenção dos serviços das
diversas secretarias desta Prefeitura. Abertura das propostas: 26/01/2018 às 14:00h., na sala de licitações,
Pça. JJ Seabra, 172, Centro. Edital e anexos: www.jaguaquara.ba.io.org.br. Marcos Aurélio O. Matos - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 008/2018
Locação de veículos para o transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de ensino, na zona urbana
e rural, do município de Jaguaquara, durante o calendário do ano letivo de 2018. Abertura das propostas:
26/01/2018 às 08:00h., na sala de licitações, Pça. JJ Seabra, 172, Centro. Edital e anexos: www.jaguaquara.
ba.io.org.br. Marcos Aurélio O. Matos - Pregoeiro.
CONCORRÊNCIA nº. 001/2018
Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global,
para execução de obra de pavimentação em paralelepípedo com Drenagem, em diversas ruas neste Município de
Jaguaquara. Abertura das propostas: 19/02/2018 às 09:00h., na sala de licitações, Pça. JJ Seabra, 172, Centro.
Edital e anexos: www.jaguaquara.ba.io.org.br. Marcos Aurélio O. Matos - Pregoeiro.
CHAMADA PÚBLICA nº. 001/2018
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os alunos
matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Município de Jaguaquara. Abertura das propostas: 19/02/2018
às 14:00h., na sala de licitações, Pça. JJ Seabra, 172, Centro. Edital e anexos: www.jaguaquara.ba.io.org.br.
Marcos Aurélio O. Matos - Pregoeiro.

EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL

AVISO DE LICITAÇÃO
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2018- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO / EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A – EBAL
Abertura: 25/01/2018, às 16h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto: Contratação dos serviços de
manutenção predial para as unidades da EBAL. BB nº 704712. Família: 04.56. Local da sessão: site www.
licitacoes-e.com.br.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do email copel.ebal@ebal.ba.gov.
br, telefone (71) 3116-2615/2616 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, no
endereço: Av. Graça Lessa, nº 888, Vale do Ogunjá, Brotas, nesta Capital. Salvador, 10 de janeiro de 2018.
Fernanda Ferreira Ribeiro - Pregoeira Oficial.

EBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2018 PROC. ADM.: 037/2018.
A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público
a realização da Tomada de Preço Nº. 001/2018, no dia 02/02/2018, às 09H00, cujo objeto é a contratação de
Empresa do ramo para executar os serviços de Cobertura de Quadras Poliesportivas, localizadas no Município
de Iguaí/BA, na forma de empreitada global, (material e mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL
- Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça
Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00, até o dia 31/01/2018. Iguaí/
BA, 15 de janeiro de 2018. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2018 PROC. ADM.: 038/2018.
A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público
a realização da Tomada de Preço Nº. 002/2018, no dia 02/02/2018, às 14H00, cujo objeto é a contratação de
Empresa do ramo para executar os serviços de Pavimentação em paralelepípedos de Ruas, localizadas no
Município de Iguaí/BA, na forma de empreitada global, (material e mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido
no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à
Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00, até o dia 31/01/2018. Iguaí/
BA, 15 de janeiro de 2018. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

