B6

SALVADOR QUINTA-FEIRA 10/5/2018

MUNDO

ITÁLIA Movimento 5 Estrelas e Liga
tentam novamente formar governo
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

CRISE ECONÔMICA Comitiva ligada ao Ministério da Economia está desde ontem em Washington, na sede do Fundo

Argentina negocia empréstimo com o FMI

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Uma comitiva ligada ao Ministério da Economia do
presidente argentino Mauricio Macri se encontra desde ontem em Washington,
na sede do Fundo Monetário
Internacional (FMI), para
negociar um empréstimo
que, segundo o governo federal, é apenas preventivo,
frente à recente valorização
do dólar americano em relação à moeda local, o peso
argentino.
O Elypsis, a principal consultoria econômica do país

vizinho, estima que o empréstimo possa atingir 35
milhões de dólares. Já o governo acredita que o pedido
ronde os 30 milhões de dólares. Na terça-feira, 8, o
mandatário da Argentina
pediu ajuda ao FMI com o
discurso de que um eventual
acordo visa “superar as turbulências cambiais dos últimos dias”.
As conversas para conseguir um empréstimo capaz
de ajudar a Argentina a enfrentar uma eminente crise
econômica foram iniciadas
na manhã de ontem entre a
equipe – encabeçada pelo

COMBUSTÍVEL
O governo negocia o
congelamento dos preços
dos combustíveis por 60
dias. A imprensa local diz
que as tratativas, que
visam evitar o aumento
de 12% previamente
acordado, já estão em
curso com as empresas
do setor de energia. Após
os 60 dias, as empresas
poderão promover
aumentos que
compensem as perdas

RÉPLICA

ministro da Fazenda, Nicolás
Dujovne – e o staff do FMI. No
entanto, a reunião mais importante é hoje, como revela
a imprensa argentina, quando Dujovne se encontrará
com Christine Lagarde, atual
diretora do Fundo.
“Financiamento preventivo” é a palavra de ordem do
governo argentino nas negociações. O termo foi divulgado anteontem pelo
Guido Sandleris, membro
da comitiva em Washington.
“Hoje, a Argentina não necessita desse dinheiro, não
temos problemas em cumprir os pagamentos”, disse

ainda em Buenos Aires antes de embarcar para os Estados Unidos. O empréstimo, diz, será para reduzir as
incertezas e a volatilidade
sobre o peso, que despencou
quase 10% ante o dólar, nos
últimos 10 dias.
Ainda ontem o governo
disse que espera firmar um
acordo de empréstimo com
o FMI, no máximo, em um
mês e meio. A última ida da
Argentina ao FMI foi há 12
anos, quando – em 24 de janeiro de 2003 – acordaram
um empréstimo de 2,800
milhões de dólares, que foram acrescentados aos cerca

de 11,500 milhões de dólares
de novo acordo com 20 de
setembro de 2003, período
em que o país era governado
por Eduardo Duhalde (até
maio de 2003) e Néstor Kirchner, este que quitou a dívida com o FMI em 2015.

Wall Street

O pedido de empréstimo da
ArgentinaaoFMIfoirecebido
com cautela pelas bolsas de
valores na Wall Street, em Nova Iorque. Acionistas dizem
que a medida do governo Macri é correta, mas que é preciso concluir as reformas na
política e economia do país.

VÍRUS DA AIDS

Ala linha dura do parlamento iraniano África concentra 87% das novas
celebra saída dos EUA de acordo nuclear infecções por HIV entre crianças
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O líder supremo do Irã, o aiatoláAliKhamenei,celebroua
decisão unilateral tomada
pelo presidente americano,
Donald Trump, de retirar os
Estados Unidos do acordo
nuclear firmado em 2015. Integrantes da linha dura do
parlamento iraniano também aprovaram a decisão.
“Eu digo em nome do povo
iraniano, senhor Trump, você não pode fazer absolutamente nada”, afirmou Kha-

menei, que detém poder absoluto no país. A frase foi
dita um dia após o presidente americano ter rompido a
aliança com países europeus, e classificada como
“terrível acordo unilateral”.

“Mentiras”

O aiatolá afirmou que o comunicado feito por Trump
em 2015 durante o acordo
nuclear, também conhecido
como plano conjunto de
ação compreensiva, contém
“mais de 10 mentiras”. “Ele
ameaçou o sistema e a na-

ção. O corpo deste homem,
Trump, será transformado
em cinzas e virar comida de
minhocas e formigas enquanto o Estado Islâmico
estiver de pé”.
Integrantes da ala linha
dura do Parlamento iraniano ganharam um novo gás
após decisão de Trump de
sair do acordo nuclear e impor novas sanções ao país,
conseguindo uma oportunidade de consolidar seu poder e tirar forças dos reformistas que haviam articulado a proposta.

AMANDA SILVA
A TARDE SP

Atualmente há cerca de 2,1
milhões de crianças e adolescentes com o vírus da
Aids (HIV) no mundo. Destas, 87% vivem em 23 países
da África Subsaariana. As informações foram disponibilizadas esta semana pelo
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids
(Unaids).
Segundo o levantamento
feito por meio do projeto
Start Free, Stay Free,

Aids-Free (comece livre, permaneça livre, livre da Aids,
em tradução livre), em 2016
foram registradas em todo o
planeta 160 mil novas infecçõespelovírusentrecrianças
de até 14 anos, 8% a menos na
comparação com 2015.
Do total de transmissões,
140 mil aconteceram nos 23
países da África. Entre os
adolescentes dessas nações,
na faixa etária dos 15 aos 19
anos, ocorreram 200 mil novas infecções em 2016, 5% a
menos do que no ano anterior. “Apesar de o relatório

apontar um ligeiro avanço,
ainda há o alerta para a necessidade de acelerar esforços pelo fim da epidemia”,
diz o relatório.
Além de levantarem os números da situação global do
vírus no mundo inteiro, o
projeto pontua possíveis medidas para diminuir os novos
casos de HIV e ampliar a cobertura do tratamento antirretroviral entre mulheres
grávidas, a fim de impedir a
chamada transmissão vertical do vírus, quando acontece
de mãe para filho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL - CNPJ N: 14.243.463/0001-99
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
A Prefeitura Municipal de Tremedal - 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 23/05/2018 às 08hrs30min, a Licitação
na Modalidade Pregão Presencial nº 022/2018. OBJETO: Aquisição de 1 (uma) Motoniveladora (Patrol) para o
fortalecimento da capacidade produtiva do município de Tremedal - Bahia, conforme especificações do Edital.
Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação na Sede da Prefeitura, situado na Praça Leonel Pereira, nº
10, Centro - CEP 45.170-000, Fone: (77) 3494-2100 e no site: http://www.tremedal.ba.io.org.br/transparencia/
licitacoesNovo. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do
Município de Tremedal, disponível no site: www.tremedal.ba.gov.br. Flórence de Paula Campos Monteiro Pregoeira Municipal. Tremedal - Bahia, 10 de maio de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04
PREGÃO PRESENCIAL 026/2018-SRP
A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 23/05/2018. PP 026/2018-SRP às 10:40h Obj:
Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos, no objetivo de atendimento aos nossos alunos e
oferecer um suporte maior nas dependências da alimentação escolar, por um período de 12 meses.
O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município www.elisiomedrado.ba.io.org.br.
Informação (75) 3649-2113. licitaelisio@gmail.com - Elísio Medrado - Ba, 09 de maio de 2018.
Maria de Fátima Delfino Silva - Pregoeira.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 18/05/2018, às 9h (horário local), fará realizar licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE para REGISTRO
DE PREÇOS para eventual Contratação de Laboratório Especializado em Análises e Pesquisas
Clínicas, para Realização de Exames Papanicolau (Citologia Oncótica) e Exames PSA (Antígeno
Prostático Específico) com fornecimento de material. O edital de licitação com seus anexos poderão
ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 10 de maio de 2018. Ricardo Silva Freire - Pregoeiro–SENAR-AR/BA
REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONVITE N.º 05/2018

Retirada do Edital no site: www.fieb.org.br/licitacoes
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018. torna público,objeto é A Contratação De Empresa De Engenharia Para Executar Obra Remanescente Do Termo De Compromisso Pac208000/2014 Para
Construção De 1 Quadra Poliesportiva Coberta No Colégio Rômulo Galvão, No Município , a
abertura:04/06/2018, 09h, na Sala da Comissão Permanente Central de Licitação. Edital com
a CPCL, Tel (71) 36558000, e-mail: licitacao.ssp@gmail.com - Sanderson A. P. Santos – Presidente CPCL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 – Aviso de Licitação.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de preparo, nutrição, armazenamento, distribuição nos locais de consumo e logística de alimentação escolar,
com emprego de mão de obra e bem como o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos para o
preparo da alimentação escolar utilizados nas Unidades Escolares do Município de São Francisco do Conde - Bahia. O
Município de São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial, torna público que estará realizando licitação na modalidade de Pregão Presencial do tipo Menor Valor Global, cuja sessão acontecerá no dia 23 de maio de 2018 às 09:00 hs.
no Auditório da COPEL - Comissão Permanente de Licitação, sito á Rua Raimundo de Santana Ribeiro, 44 Centro – São
Francisco do Conde – Bahia. O edital e seus anexos encontra-se à disposição dos interessados na COPEL de 2ª a 6ª feira
no horário das 08:00 às 14:00 hs gratuitamente. Maiores informações através do fone: (71) 3651 – 8736, e-mail: comissao.copel@gmail.com - São Francisco do Conde, 10 de maio de 2018 - Nalinaldo Couto de Mello - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2018

RETIFICAÇÃO: Onde se lê: A CPL da PMU realizará TP Nº 002/2018 (MENOR PREÇO GLOBAL) em
24/05/2018, às 14:30h. Objeto: CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) SANITÁRIOS RESIDENCIAIS NO DISTRITO DE FAÍSQUEIRA. Leia-se: A CPL da PMU realizará TP Nº 001/2018 (MENOR PREÇO GLOBAL)
em 24/05/2018, às 09:30h. Objeto: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA VASCO NETO, RUA LATERAL DIREITA DA PRAÇA 27 DE JULHO E
RUA LATERAL ESQUERDA DA PRAÇA 27 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE UBAITABA.
Publicado na edição do dia 09/05/2018, pagina B4
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30807006.2018.CPL.SFIEB.PE.0047.FIEB
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual fornecimento de materiais de expediente.
Abertura: 21/05/2018 às 09h.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditorias externas dos processos
do Sistema de Gestão da Qualidade do SENAI/DR/BA, por meio da norma ISO 9001:2015 para obtenção da
certificação, manutenção da norma.
Abertura: 18/05/2018 às 09h
Retirada dos Editais no Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 10/05/2018
Comissão de Licitação

Salvador, 10/05/2018
Pregoeiro

PRIMA EMPREENDIMENTOS INOVADORES S.A.
CNPJ Nº 07.713.194/0001-11

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2017

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de VSas., as Demonstrações Financeiras Condensadas da Sociedade, referente aos exercicios ﬁndos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016. As demonstrações Financeiras
completas e examinadas pos auditores independentes encontram-se a disposição dos acionistas na Sede da Sociedade. Salvador, 29 de março de 2018.

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
Aplicações ﬁnanceiras (Nota 6)
Imóveis a comercializar (Nota 7)
Outros ativos
Não circulante
Realizável a longo prazo
Imóveis a comercializar (Nota 7)
Aplicações ﬁnanceiras restritas (Nota 8)
Partes relacionadas (Nota 9)
Tributos diferidos
Outros ativos
Investimentos (Nota 10)
Imobilizado (Nota 11)
Intangível (Nota 12)

Total do ativo

Balanço patrimonial- Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
217
132
1.931
1.942
1.773
209
2.442
243 Fornecedores
283
43.084
13.650
48.516 13.710 Empréstimos e ﬁnanciamentos (Nota 13)
301
297
871
1.125
2.412
1.804 Salários e encargos sociais
458
175
811
365
643
1.197
203 Tributos a recolher
- 4.408
2.945
45.500
13.859
54.567 15.960 Adiantamentos de clientes (Nota 14)
Obrigações por aquisição de imóveis (Nota 15)
2.412
471
2.412
471
Obrigações por aquisição de
7.532
7.532
111.835 111.835 115.530 113.297 participação em controlada(Nota 10. (i))
3.388
8.607 10.716 14.380
488
389
Não circulante
62
5.952
183 Obrigações por aquisição de participação
(Nota 10. (i))
3.612
3.612
394
415 em controlada
1.804
781
1.804
111.897 118.181 116.018 114.284 Obrigações por aquisição de imóveis (Nota 15) 781
4.480
5.131
4.480
4.964
45.058
15.984
3.989
6.962 Partes relacionadas (Nota 9)
4.642 12.356 15.947 20.992
3.767
3.893
55.557 29.026 Empréstimos e ﬁnanciamentos (Nota 13)
5.138
25.754
23.450
25.754 23.450 Adiant. p/ futuro aumento de capital (Nota 9)
138
96
186.476 161.508 201.318 173.722 Provisão para garantias
13.515 19.291 30.096 27.856
Capital social (Nota 16. (a))
171.124 78.512 171.124 78.512
Reserva de capital
93.897 96.400 93.897 96.400
Adiantamento para futuro aumento
de capital (Nota 16. (d))
675 11.379
675 11.379
Ajuste de avaliação patrimonial
(7.472) (7.449) (7.472) (7.449)
Prejuizos acumulados
(43.151) (31.373) (43.151) (31.373)
215.073 147.469 215.073 147.469
Participação dos não controladores
(23)
231.976 175.367 255.885 189.682
231.976 175.367 255.885 189.682 Total do passivo e patrimonio líquido

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Atribuível aos acionistas da controladora
Capital social Res. de capital
Ajuste de
Adiantamento
Participação
Ágio na avaliação
Prejuízos
para futuro
dos não
Subscrito
subscrição patrimonial acumulados aumento de capital
Total controladores
Em 31 de dezembro de 2015
78.512
96.400
(7.449)
(25.729)
141.734
(5)
Prejuízo do exercício
(5.644)
(5.644)
(18)
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 16. (d))
11.379 11.379
Em 31 de dezembro de 2016
78.512
96.400
(7.449)
(31.373)
11.379 147.469
(23)
Prejuízo do exercício
(11.778)
(11.778)
Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 16. (d))
81.908 81.908
Variação no % participação relativa dos investimentos
(23)
(23)
23
Diferença no valor pago na emissão de ações
(2.503)
(2.503)
Aumento de capital
92.612
(92.612)
Em 31 de dezembro de 2017
171.124
93.897
(7.472)
(43.151)
675 215.073
Demonstração do resultado Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado Receitas ﬁnanceiras (Nota 18)
1.392
1.645
1.762
2017
2016
2017
2016 Prejuízo antes do imposto de renda
Operações continuadas
e da contribuição social
(11.778) (5.644) (11.726)
Receita líquida de serviços
1.010
3 Imposto de renda e contribuição social
Receita líquida de unidades imobiliárias
2.200
311 Correntes
(52)
Custo de serviços prestados
(997)
Diferidos
Custo de unidades imobiliárias
(1.581)
(245)
(11.778) (5.644) (11.778)
Lucro bruto
632
69 Prejuízo do exercício
Atribuível a
Receita (despesas) operacionais
(11.778)
Gerais e administrativas (Nota 17)
(7.817) (5.563) (10.383) (8.901) Acionistas da Companhia
Participação dos não controladores
Outras receitas, líquidas
25
25
(11.778)
Equivalência patrimonial (Nota 10)
(4.877) (1.042)
(2.973)
2.389
67.104 64.650
67.104
Prejuízo operacional
(12.669) (6.605) (12.699) (6.443) Ações em circulação no exercício (Em milhares)
Prejuízo por lote de mil ações do
Resultado ﬁnanceiro
(0,176) (0,087)
(0,176)
Despesas ﬁnanceiras (Nota 18)
(501)
(684)
(789)
(869) capital social no exercício

Total
141.729
(5.662)
11.379
147.446
(11.778)
81.908
(2.503)

Demonstração dos ﬂuxos de caixa - Em milhares de reais

Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes
Depreciação e amortização (Notas 11 e 12)
Resultado equivalência patrimonial (Nota 10)
Despesas ﬁnanceiras, líquidas

Controladora
2017
2016
(11.778)
283
4.877
219
(6.399)

Variações nos ativos e passivos
Imóveis a comercializar
Outros ativos
(251)
Fornecedores
87
Salários e encargos sociais
4
Tributos a recolher
284
Adiantamentos de clientes
Obrigações por compra de imóveis
917
Caixa aplicado nas operações
(5.358)
Imposto de renda e contrib. social pagos
Juros Pagos
Caixa líq.aplicado nas ativ. operacionais
(5.358)
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Aplicações ﬁnanceiras
(29.434)
Recursos concedidos - Partes relacionadas (28.251)
Aquisição de imobilizado (Nota 11)
(150)
Aquisição do intangível (Nota 12)
(2.311)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(60.146)
Fluxos de caixa das ativ. de ﬁnanciamentos
Adiantamento para futuro aumento
de capital (Nota 16. (d))
Obtenção de empréstimos e ﬁnanciamentos
533
Pagamentos de emprést. e ﬁnanciamentos
(8.275)
Recursos recebidos - Partes relacionadas
(675)
Aporte de capital
75.485
Caixa líquido proveniente das
atividades de ﬁnanciamentos
67.068
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
1.564
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
209
Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁnal do exercício
1.773

Consolidado
2017
2016

(5.644) (11.778)

(5.637)

294
1.042
(281)
(4.589)

674
2.973
265
(7.866)

294
(2.389)
44
(7.688)

(2.799)
(33)
50
(80)
67

(805)
(388)
(413)
(255)
448
- 1.463

14
1.521
570
213
2.258

917
(4.585)
(680)
(5.265)

(8.903)
(65)
(470)
(9.373)

(3.917)
(850)
(4.832)

(868) (34.905) (1.066)
(6.951) (28.084)
(1.328) (26.169) (11.846)
(514) (2.311)
(514)
(9.661) (57.491) (13.426)
11.379
2.627
(53)
219

5.138
3.425
(8.420)

14.172

69.063

16.884

(754)

2.199

(1.374)

963

243

1.617

209

2.442

243

75.485

11.379
5.057
(53)
501

215.073 As demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações de resultado, mutações do patrimônio líquido e ﬂuxos de caixa foram
elaboradas em conformidade com a legislação societária e examinadas por auditores
1.675 independentes PricewaterhouseCoopers que emitiram parecer sem ressalvas em
29 de março de 2017. As demonstrações ﬁnanceiras completas encontram-se a
(5.637) disposição dos acionistas na sede da companhia.
(65)
58
(5.644)

Diretor Presidente
RUBEN ESCARTIN BAQUE

(5.644)
(18)
(5.662)
64.650

Diretor Executivo
LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES

(0,087)

Contador
MARCOS ARAUJO DE ALMEIDA
CRC-BA 031.201/O-2

PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2018: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à
utilização na alimentação escolar da rede municipal de ensino do Município de IlhéusBahia, em 23/05/2018 às 13h, por menor preço global, a se realizar no Anexo de
Secretarias - Rua Santos Dumont, s/n – 4o andar, sala de Licitação. Editais e
informações: http://transparencia.ilheus.ba.gov.br/licitacoes, na sede T: (73) 3234 3541 e
3234 3539. Ilhéus-Bahia, 09 de Maio de 2018, Bruna Vieira Rodrigues, Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO-BA

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

REPUBLICAÇÃO CONVITE N.º 30806626.2018.CPL SFIEB.PP.0019.SENASED

Objeto: Cessão de uso de espaço destinado à exploração comercial de lanchonete, no SESI Feira de Santana, aos
colaboradores, alunos, clientes e visitantes autorizados pelo CEDENTE.
Abertura: 16/05/2018 às 09h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSE

A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna público PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, cujo objeto:
Contratação de empresa para aquisição de material de construção, hidráulico e elétrico para diversas secretarias
da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, TIPO: menor preço por lote, Que será realizado no dia 23/05/2018,
às 08:00hs na sala de Licitação.
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna público PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2018, cujo objeto:
Contratação de empresa para realização de festividades com apresentação de Bandas Regionais em comemoração da 29º Vaquejada de Serra do Ramalho, TIPO: menor preço por lote, Que será realizado no dia 23/05/2018,
às 11:00hs na sala de Licitação.
Editais disponíveis no Site da Prefeitura e na Prefeitura, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00
às 13:00hs, fone (77) 3620 - 1198. Serra do Ramalho - BA 09/05/2018. Leandro Lula Silva Rocha-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 020/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 22 de maio
de 2018, na sede da Prefeitura, às 08h30min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
gêneros alimentícios em geral, para manutenção das atividades das secretarias do Município de Várzea
Nova.
Modalidade: Pregão Presencial nº 021/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote, Representado pelo
Maior Percentual de Desconto Ofertado; Abertura: Dia 22 de maio de 2018, na sede da Prefeitura, às
11h00min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de pecas e acessórios automotivos, para
manutenção da frota de veículos do Município de Várzea Nova.
Modalidade: Pregão Presencial nº 022/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 22 de maio
de 2018, na sede da Prefeitura, às 14h00min; Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de
materiais elétricos, para manutenção da iluminação pública do Município de Várzea Nova.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no setor de
licitações, com sede na Alameda Manoel Silvestre, BA - 426, S/N, CEP - 44.690-000, Várzea Nova - Bahia,
Fone (074) 3659-2125/2102, das 08:00 às 12:00 horas. Delleon Zacarias Montenegro - Pregoeiro Oficial.
Várzea Nova - Bahia, 09 de maio de 2018.
Sindicato dos Empregados no Comércio de Vera Cruz
CNPJ nº 03.169.380/0001-70, Avenida Riachinho nº 12, Mar Grande Vera Cruz – Bahia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Vera Cruz, Salinas da Margarida, Itaparica e Nazaré - Bahia, sito na
Avenida Riachinho nº 12, Riachinho – Mar Grande- Vera Cruz- Bahia, CNPJ 03169382/0001-70, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os associados, bem como toda a categoria profissional de trabalhadores
no comércio e representada pelo sindicato, para participarem das Assembléias Gerais Extraordinárias a serem
realizadas na seguinte ordem: dia 10/05/2018 às 17:00 horas, na Avenida Riachinho nº 12, Riachinho – Mar
Grande- Vera Cruz- Bahia; e em caráter itinerante nos seguintes estabelecimentos : no dia 11.03.2018, as
07:00 horas, na Xl da Construção, na Rod. Ba 001 km 9, Barra do Gil – Vera Cruz- Bahia, as 14:00 horas, no
Todo Dia Supermercado, na Rua Juvenal Vinagre Mar Grande-Vera Cruz-Bahia, as 17:00 horas; Bompreço Bahia
Supermercado, na Rod.Ba 001 km 0, Bom Despacho – Itaparica,Bahia; no dia. As Assembléias terão quórum em
primeira convocação, de 2/3 de interessados ou trinta minutos após em segunda convocação, com 1/3 de trabalhadores, art. 612 CLT, e em todas elas discutirá e deliberará a seguinte ordem do dia: a). Discussão e aprovação
das pautas de reivindicações, para os instrumentos coletivos de trabalho a vigorarem no período de 01 de março
de 2018 a 28 de fevereiro de 2019; b) Autorização à diretoria para firmar Convenção Coletiva de Trabalho com o
sindicato patronal, ou acordo coletivo de trabalho diretamente com as empresas e ou ajuizar Dissídio Coletivo de
Trabalho; c) Manutenção do Sistema de Taxa Assistencial para Custeio do Sindicato. Este edital encontra-se
afixado na sede do sindicato, na Delegacias Sindical, em Nazaré . Vera Cruz, 09 de Maio de 2018. Cândido Ferreira
Santos – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista a realização da Concorrência Pública 01/18 e PA 70/18, com data de realização
no dia 30/04/18 as 9h, objeto: Implantação de Obras de Pavimentação Drenagem Superficial, Passeios Acessibilidade e Sinalização Vertical na Sede do Município e no Distrito de Salobro, conforme Contrato de Repasse
- Transferência Voluntária 849409/2017 MCIDADES/CAIXA, de acordo com o projeto básico aprovado, e não
havendo interposição de recurso contra as decisões do presidente da comissão fica a empresa, GFC Construtora
e Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ: 20.889.357/0001-80, valor global R$ 1.976.046,97. Canarana, 04/05/18.
Acácio Macário dos Santos. Presidente da CPL //// HOMOLOGAÇÃO: Homologa a Concorrência Pública 01/18,
PA 70/18, objeto: Implantação de Obras de Pavimentação Drenagem Superficial, Passeios Acessibilidade e Sinalização Vertical na Sede do Município e no Distrito de Salobro, conforme Contrato de Repasse - Transferência
Voluntária 849409/2017 MCIDADES/CAIXA, de acordo com o projeto básico aprovado. Empresa Vencedora: GFC
Construtora e Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ: 20.889.357/0001-80, valor global R$ 1.976.046,97. Canarana/Ba, 04/05/18. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito Municipal. EXTRATO DE CONTRATO 147/18. Contratado:
GFC Construtora e Empreendimentos Ltda-ME, CNPJ: 20.889.357/0001-80. Objeto: Implantação de Obras de
Pavimentação Drenagem Superficial, Passeios Acessibilidade e Sinalização Vertical na Sede do Município e no
Distrito de Salobro, conforme Contrato de Repasse - Transferência Voluntária 849409/2017 MCIDADES/CAIXA,
de acordo com o projeto básico aprovado. Vigência: 28 meses. Valor Total R$ 1.976.046,97. Data: 09/05/18.
Canarana/BA, 09/05/18.

SJDHDS/ FUNDAC
COMUNICADO DE REMARCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2018 – BB: Nº 717282
A PREGOEIRA OFICIAL DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, cujo objeto: Locação de Equipamentos
de Segurança, novos (primeiro uso), para todas as unidades da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC, localizadas em Salvador, Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana. Família: 01.26; 01.45, e com sessão de abertura então designada para o dia 14/05/2018 as
10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), que fica remarcada para o dia 22/05/2018 às 10h (HORÁRIO DE BRASÍLIA), em razão de ajustes necessários realizados no instrumento convocatório. Os
interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Rua das Pitangueiras, 26
A Matatu, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:30h, pelos endereços eletrônicos: www.
licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.ba.gov.br ou nos telefones: (71) 3116-2918.
Salvador – BA, 09/05/2018 – Edna de Santana Lima Schramm de Oliveira – Pregoeira Oficial.

FUNDAC

