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BAHIA Clube pode ficar fora da TV
aberta e do pay-per-view em 2019
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CURTAS

MUNDIAL DE TIRO
Julio Almeida é ouro na pistola de fogo

O brasileiro Julio Almeida
conquistou uma medalha de
ouro no Mundial de Tiro Es-
portivo, que acontece em
Changwon, na Coreia do Sul.
Ontem, ele venceu a prova de
pistola25metrosdefogocen-
tral, que não faz parte do pro-
grama olímpico. Julio Almei-
da, de 48 anos, representou o
Brasil em duas edições dos
Jogos Olímpicos. E também já
possuíaquatromedalhascon-
quistas em Mundiais. Ele fa-
turou três na edição de 2010,

em Munique, sendo elas ouro
por equipe e prata individual
na prova de fogo central e
bronze individual na prova de
pistola standard. E também
levou um bronze por equipes,
também no fogo central, em
2015. Na disputa de ontem,
Julio fez 591 pontos e esta-
beleceu novos recordes das
Américas e Sul-Americano,
superandooalemãoChristian
Reitz, ouro na Olimpíada do
Rio, que foi o segundo co-
locado, com 588 pontos.

VÔLEI MASCULINO
Brasil bate França no
tie-break no Mundial

Depois de bater o Egito em sua
estreia, a seleção brasileira
obteve a segunda vitória no
Mundial Masculino de Vôlei
ao derrotar ontem a França
por 3 sets a 2, com parciais de
25/20,25/20,21/25,23/25e
15/12. A partida foi disputada
em Ruse, na Bulgária – o even-
to também é realizado na Itá-
lia. A equipe brasileira volta a
jogar pelo Mundial amanhã,
às 14h30 (da Bahia), contra a
Holanda. O time de Renan ain-
da vai enfrentar o Canadá (se-
gunda) e a China (terça) nos
seus outros compromissos na
1ª fase da competição.

FIVB / Divulgação

Brasil chegou à sua segunda vitória consecutiva na competição

COPA DO BRASIL
Palmeiras enviará
vídeo contra juiz

A diretoria do Palmeiras vai
enviar à CBF uma reclama-
ção contra a arbitragem do
mato-grossense Wagner
Reway na derrota por 1 a 0
para o Cruzeiro, no Allianz
Parque, na última quar-
ta-feira, na partida de ida da
semifinal da Copa do Brasil.
O clube quer protestar con-
tra a anulação de um gol
marcado nos acréscimos. O
lance foi parado por falta
antes da sua conclusão. A
principal reclamação do Pal-
meiras se dá porque o ár-
bitro não consultou o vídeo
para o lance.

DANIEL DÓREA

T
er um homem-gol co-
mo garantia de bola na
redeemquasetodosos
jogos ou vários atacan-
tes que deixam sua

marca de vez em quando? Di-
lema perturbador, mas inexis-
tente no caso do Bahia.

A primeira opção reina ab-
soluta no Tricolor, que, a partir
do momento em que passou a
contar com o centroavante Gil-
berto, concentrou seus gols na
figura do camisa 9.

Desde a sua estreia, no em-
pate por 1 a 1 com a Cha-
pecoense (dia 20/7), ele ano-
tou sete tentos em 14 jogos –
média de um a cada dois con-
frontos. No período, o Esqua-
drão foi às redes 17 vezes, o
que significa que Gilberto mar-
cou 41% do total de gols da
equipe. Mas o sintoma mais
grave da dependência que o
time tem do jogador para con-
seguirummínimodeeficiência
ofensiva é o fato de que, des-
ses outros 10 gols, apenas um
foi feito por outro atacante:
Edigar Junio, no empate por 1
a 1 com o Fluminense (6/8).

Tem mais. Visualize as ar-
rojadas cambalhotas do mata-
dor para comemorar seus fei-
tos. Elas, invariavelmente, se
confundem com as imagens de
jornadas felizes para o Bahia.
Sempre que Gilberto fez gol, o
time não perdeu. Bateu Amé-
rica-MG, Sport, Vitória, Ceará e
Cerro (pela Sul-Americana) e
alcançou empates satisfatórios
contra a Chape, fora de casa, e
diante do Atlético-MG, num
ponto conquistado no apagar
das luzes na Fonte. Em con-
trapartida, nos jogos em que o
camisa 9 esteve em campo e
não marcou, o Tricolor não ven-
ceu. Lamentou quatro derrotas
e empatou três vezes.

Dependência comprovada?

Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

Modesto, Gilberto não concor-
da. “Não acho que exista isso.
Temos um elenco muito bom,
com vários jogadores de qua-
lidade. Confiamos em cada um
e sabemos que a qualquer mo-
mento um ou outro vai estar
fazendo gol”, discursou, antes
depropagarocompanheirismo
entre os atletas do Esquadrão:
“Oimportanteétodomundose
ajudar. Temos um elenco unido
e os jogadores são prestativos

uns com os outros”.
Toda essa cumplicidade, en-

tretanto, não tem resultado em
boa distribuição de gols. A fase
dos atacantes preocupa. Edigar
Junio, artilheiro do time em
2017, anotou só um tento em
seusúltimos15jogos.Élbervive
jejum de 16 partidas e marcou
apenas duas vezes nos 44 due-
los que fez pelo time. Em início
de trajetória no clube, Clayton
passou em branco nos quatros

confrontos inaugurais.
E o garoto Júnior Brumado,

que voltou ontem empolgado
da experiência bem-sucedida
naSeleçãoSub-20,comumgol
marcado, não vai às redes pelo
Bahia há quase quatro meses.
Mas ele só disputou sete par-
tidas desde o último tento.

Em entrevista coletiva nesta
quinta, a promessa disse se
espelhar no titular da posição.
“Eu me inspiro em Gilberto.

Acho um ótimo centroavante
e, brigando com ele, cresço a
cada dia que passa“, disse.

Mudanças
No treino tático promovido on-
tem, o técnico Enderson Mo-
reira apostou em novas peças
ao lado de Gilberto na linha
ofensiva da provável equipe
que encara o Palmeiras, do-
mingo, às 16h, na Fonte Nova.
Élber e o meia-atacante Marco

Antônio foram testados no ti-
me titular, numa formação
bem mais ousada em relação
à que foi usada no sábado pas-
sado, contra o São Paulo.

A equipe, sem goleiro, for-
mou com Nino (Bruno, já re-
cuperado, foi preterido), Dou-
glas Grolli (treinou no lugar de
Tiago, poupado), Lucas Fonse-
ca e Léo; Gregore, Elton, Zé
Rafael e Marco Antônio (depois
Ramires); Élber e Gilberto.

Nos 7 jogos em
que Gilberto fez
gol o Bahia não
foi derrotado

CONTRA A

DDDEEEPPPEEENNNDDDÊÊÊNNNCCCIIIAAA
BAHIA Com média de 1 gol
a cada 2 jogos, Gilberto
é oásis de eficiência no
ataque tricolor; desde sua
estreia, só um tento foi
anotado por outro atacante

EDITAL DE INTIMAÇÃO
GABRIELA PAGANO, Oficial do Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Civil
das Pessoas Jurídicas da Comarca de Jaguaquara Estado da Bahia, na forma da Lei, etc. Em
cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n°. 9.514/97, vem intimar o Sr. DANIEL SANTOS
Dl TOMMASO, CPF n° 015394805-18, por não ter sido encontrado no endereço fornecido, para
fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de financiamento imo-
biliário n°. 844440762670, garantido por alienação fiduciária, firmado em 12/05/2010, com a
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, referente ao imóvel situado na RUA ORLANDO DATTOLI,
CASA A, PALMEIRA, JAGUAQUARA-BA, registrado sob n° da matrícula 5.850 Assim, procedo à
intimação a V.Sa, para que se dirija a qualquer Agência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no prazo
improrrogável de 15 dias, contados a partir da data de publicação do presente edital, ficando,
Vossa Senhoria, cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado,
garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de JAGUAQUARA, Estado da Bahia, 28 de Agosto de 2018. A
Oficial Gabriela Pagano:

CARTÓRIO DO OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
E HIPOTECAS, TÍTULOS E

DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
DA COMARCA DE JAGUAQUARA/ BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ
Aditivo 01 ao contrato 45/18. Contratante: PMP. Contratada: CME Engenharia, Projetos E Execuções EIRELI.
Objeto: Prorrogar o prazo contido na Cláusula Segunda do Contrato Original, com fulcro no Inciso II do art. 57 da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Período: 6 meses. Vigência: 16/09/18 a 16/03/19. Assinatura:
12/09/18. //// Aditivo 05 ao contrato 64/17. Contratante: PMP. Contratada: Sudoeste Engenharia LTDA ME. Objeto:
Prorrogar o prazo contratual contido na cláusula terceira do contrato original, com fulcro no Inciso II, do Art. 57 da
Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Período: 04 meses. Vigência: 08/09/18 a 08/01/19. Assinatura:
06/09/18. //// Aditivo 06 ao contrato 56/15. Contratante: PMP. Contratada: Luma Projetos E Construções LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo contratual contido na cláusula terceira do contrato original, com fulcro no Inciso II, do
Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Período: 06 meses. Vigência: 11/09/18 a 11/03/19.
Assinatura: 06/09/18. Pindaí/Ba, 14 de setembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 15/18. Objeto: aquisição de um veículo, proposta
12465.010000/1170-02. Menor Preço Global. Dia 28/09/18 às 9h. //// PREGÃO PRESENCIAL
SRP 16/18. Objeto: aquisição de um veículo ambulância tipo A - Simples Remoção Tipo Fur-
goneta. Menor Preço Global. Dia 28/09/18 às 14h. Edital/informações: na CPL, Rua Eronides
S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 14 de setembro de 2018. Fredson C. A. Souza. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018/SRP
A Pregoeira torna pública aos interessados a realização da seguinte licitação:OBJETO: Contratação de
empresa especializada no fornecimento de refeição tipo “quentinha” para servidores municipais, par-
ticipantes de eventos, e técnicos dos demais poderes que atuam em favor do município, atendendo
as demandas das diversas secretarias, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 27/09/2018.
HORA: 09h00min. Informações e Cópia do Edital através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou
pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (075) 3634-3977.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
TOMADA DE PREÇO 07/18. Dia 03/10/18 às 9h. Objeto: implantação de melhorias sanitárias
domiciliares, para prevenção e controle de doenças e agravos, Convênio 0350/2017 – FU-
NASA, no Bairro Morumbi. Menor Preço Global. Edital: iraquara.ba.gov.br. Informações: na
CPL, Rua Rosalvo Félix, 74, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 14 de setembro de 2018. Zandra Vieira
dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO GLOBAL SRP N.º 043/2018
O Município Guaratinga/BA realizará licitação em 27/09/2018, às 09h, em sua sede. Objeto:
prestação de serviços de lavagem de veículos com lubrificação para atendimento da frota
municipal. Edital na sede/Diário Oficial. Info: licitaguaratinga@gmail.com. Demais atos-Diário
Oficial: guaratinga.ba.gov.br. 13/09/18,Ywério Campos-Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N° 05/2018

A Comissão de Licitação do Esporte Clube Vitória, constituída através do Ato da Presidência nº 05/2018, avisa
aos interessados que fará realizar licitação na Modalidade Concorrência Administrativa nº 05/2018, tendo por
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços eventuais de suporte operacional e
vigilância desarmada nos eventos esportivos realizados pelo Esporte Clube Vitória, conforme especificações,
quantitativos e condições estabelecidas no edital e seus anexos I, II, III e IV. Data e hora de abertura da Sessão:
02/10/2018 às 10h. Local: Avenida Arthemio Valente s/n, Canabrava, complexo Barradão, CEP 41.260-300. O
Edital estará à disposição dos interessados na Diretoria Administrativa e Financeira no endereço acima, no
horário das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 e no site www.ecvitoria.com.br. Salvador, 12 de setembro de
2018. Thiago José Tedgue Beltrão - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
Informamos que o publicado no dia 13/09/18, no Diário Oficial da União, jornal de circulação A Tarde, e no Diário
Oficial Municipal, fica suspensa por sine die, referente ao PP 78/18, PA 200/18. Objeto: prestação de serviços de
manutenção, conservação, reparação, etc. dos prédios públicos, vias públicas (ruas e avenidas) e praças, com
mão de obra especializada (pedreiro, pintor, ajudante de pedreiro, eletricista, carpinteiro e encanador), Reabertu-
ra: 25/09/18 às 9h. Aviso: www.conceicaodocoite.ba.gov.br ou na CPL, Rua Theognes Antonio Calixto, s/n, tel.
7532621328, de 8 às 12h. Conceição do Coité/Ba, 13/09/18. Iraide Cabral Calado. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU
CNPJ N: 13.761.697/0001-65

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 090/2018
A CPL da PM de Itamaraju- BA realizará licitação em 26/09/2018, às 9:00h, em sua sede, para Registro de Preço para
Aquisição de Madeira de Eucalipto Tratado, fim de atender as necessidades das diversas secretarias do Município de
Itamaraju. Edital na sede. T:(73)3294-3132 - Divulgação dos outros atos - Diário Oficial-site: www.itamaraju.ba.gov.br
e cpl.pmitamaraju@gmail.com - Em, 13/09/2018 - Jucenilza C. F. de Almeida - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
PREGÃO PRESENCIAL 32/18. Empreitada por Preço por Item. Objeto: Transporte de Alunos
da Rede Pública de Ensino do Município em 02 trechos/roteiros. Dia 26/09/18 às 8:30h. ////
PREGÃO PRESENCIAL 33/18. Empreitada por Preço por Item. Objeto: fornecimento de equipa-
mentos e móveis. Dia 26/09/18 às 14:30h. //// PREGÃO PRESENCIAL 34/18. Empreitada por
Preço por Item. Objeto: fornecimento de equipamentos hospitalares, móveis, equipamentos de
informática e eletrodomésticos. Dia 27/09/18 às 8:30h. Informações: tel. 7734372939 e e-mail:
lic.2016belocampo@hotmail.com. Edital e demais atos: http://www.belocampo.ba.io.org.br/
diarioOficial. Belo Campo/Ba, 14 de setembro de 2018. José Henrique Silva Tigre. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 058/2018. Objeto: Futura e eventual contratação de empresa
para aquisição e instalação de redes de proteção para cobrir quadras poliesportivas do
Município de Lapão. Data: 27/09/2018 às 09:00h na sala de licitações. Edital disponível no
site: www.lapao.ba.gov.br - Informações: Fone: (74) 3657.1010, email: cpl@lapao.ba.gov.
br – Lapão-BA 13/09/2018 – Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 50/18. Objeto: manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados. Menor
Preço por Lote. Dia 26/09/18 às 9h, na CPL. Informações: de 8 as 12h. Irecê/Ba, 14/09/18. Joazino A. Machado. Pregoeiro.


