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VENEZUELA Tribunal Supremo considerou inválida a declaração de "abandono" , que foi aprovada pela oposição

Maduro está em pleno exercício do cargo

AGÊNCIA BRASIL
E FRANCE PRESSE
Paris e Caracas

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela considerou inválida a declaração de "abandono do cargo"
sobre o presidente Nicolás
Maduro, aprovada há três semanas pela oposição, que é
maioria no Parlamento.
Maduro "se encontra no
exercício contínuo, permanente, pleno e absoluto de
suas funções no âmbito nacional e internacional", afirmou o TSJ em nota à imprensa. A Assembleia Nacio-

Em decisão
anterior, o TSJ
já havia dito
que o
Legislativo não
tinha
competência
para destituir o
presidente

nal determinou que Maduro
abandone o cargo por descumprir suas funções constitucionais,
provocando
uma "crise sem precedentes
na Venezuela".
Em decisão anterior, o TSJ
já havia dito que o Legislativo
não tinha competência para
destituir o presidente. O Supremo diz que "suposto
abandono"aprovadopeloLegislativo é inconstitucional.
“Não se deram as circunstâncias fáticas e os elementos que geram o fato objetivo
de abandono do cargo".
O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, cedeu

várias funções para o seu vice, Tarek El Aissami, o que,
segundo analistas, visa aumentar a visibilidade do político ante uma possível candidatura presidencial. El
Aissami, um advogado de 42
anos que se apresenta como
um "chavista radical", pode
agora expropriar bens,
transferir o orçamento de
ministérios e nomear vice-ministros, dentro de suas
15 novas atribuições.
"É dever do Executivo garantir a velocidade, eficiência e eficácia da administração pública", diz o decreto
que formaliza a decisão, pu-

blicado no Diário Oficial. O
vice-presidente também irá
"emitir decretos de expropriação ou aquisição compulsória, após instrução
prévia" de Maduro; "aprovar, deferir ou negar" itens
do orçamento de ministros;
assinar aposentadorias, ou
exonerar de impostos determinados setores.
"São atribuições que poderá tirar vantagem midiaticamente. Isso significa que o
estão preparando para uma
possível candidatura presidencial", indicou à AFP a
cientista política Francine Jácome. A figura do vice-pre-

sidente é fundamental no
contexto da crise venezuelana porque, se for revogado
por referendo, Maduro seria
substituído por ele durante o
governo interino restante.
El Aissami "é da absoluta
confiança do presidente Maduro e também o era do (falecido)presidenteHugoChávez", ressaltou à AFP Juan
Barreto, ex-prefeito chavista
de Caracas. No cargo há um
mês, El Aissami é um dos
maispoderososdochavismo
e, ao mesmo tempo, alvo de
ataques da oposição por acusações de ligações com o narcotráfico, o que ele nega.

UNIÃO EUROPEIA

AMÉRICA DO SUL

EUA estão na categoria de "ameaça"

Macri endurece controle
migratório na Argentina

ESTADÃO CONTEÚDO
Bruxelas

O presidente do Conselho da
União Europeia (UE), Donald Tusk, colocou nesta terça-feira ontem os Estados
Unidos em uma categoria de
"ameaça", insistindo que o
presidente americano, Donald Trump, está contribuindo para a perspectiva
"altamente
imprevisível"
para o bloco.
Em uma carta aos 27 líderes da UE antes da cúpula
de sexta-feira em Malta,
Tusk mencionou a adminis-

tração Trump como parte de
uma "ameaça" externa, ao
lado da China, Rússia, o Is-

“Lembremos
[...aos EUA} seu
próprio lema:
Unidos estamos
de pé, divididos
caímos”
DONALD TUSK pres. do Conselho UE

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
O Município de Itatim – BA, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL Nº
007/2017, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM INTUITO DE FORNECER
MATERIAIS DESCARTÁVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM/BA E SECRETARIAS
MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2017, informa aos interessados, que se sagrou
vencedora a empresa: J S ROSA E CIA LTDA - EPP, CNPJ – 16.347.270/0001-03, sendo o
valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Ata de Registro dos atos, anexa
aos autos do processo. Itatim - BA, 25 de janeiro de 2017. Milton Cesar Silva Andrade- Pregoeiro

CIA. AGRO PECUÁRIA BARRO VERMELHO
C.N.P.J (MF) nº 15.640.923/0001-85

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que diante da deliberação da Assembleia Geral
Ordinária realizada em 25.04.2016 com referência à distribuição dos dividendos provisionados
no balanço encerrado em 31.12.2015 que seriam distribuídos após o recebimento dos valores
oriundos do processo de desapropriação do imóvel rural Fazenda Barro Vermelho, constantes
da sentença lavrada em 29.06.2015 pela Justiça Federal, e tendo esta empresa já recebido
um valor correspondente a 62,6723% do total a receber, vem informar que, a partir do dia
15.03.2017, iniciará a distribuição dos dividendos com base na posição acionária em 31.12.2015,
na proporção de 62,6723% do valor provisionado conforme deliberado na Assembleia Geral
Ordinária. De conformidade com as disposições estatutárias serão distribuídos dividendos no
montante de R$ 294.495,00, correspondente ao valor de R$ 1,80927 por ação. Solicitamos
a cada acionista atualizar seus dados cadastrais até o dia 10.03.2017, através do email
barrovermelho@alba.com.br enviando-nos: nome ou razão social, endereço, CNPJ/CPF,
indicação de banco e número de conta corrente. Os créditos estarão disponíveis na data de início
do pagamento de acordo com a conta corrente informada. O local de atendimento presencial
será na sede da empresa na Rua Pinto Martins, nº 11, sala 506, Comércio, Salvador, Bahia.
Salvador, 25 de janeiro de 2017. A DIRETORIA.

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE VENDA
Leilão Público nº 0047/2017BA-0070 e 0036/2017BA-0079
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CAIXA, por meio da Gerência de Filial - Alienar Bens
Móveis e Imóveis/SA, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por
meio de lances, lotes dado em garantia de contratos de penhor, podendo conter, em
conjunto ou isoladamente, jóias, canetas, relógios moedas, barras de ouro e demais
objetos, vinculados a contratos de penhor, emitidos no estado da Bahia, vinculados as
agências Itabuna/BA; Ilhéus/BA ; Jequié/BA : Eunápolis/BA e Vitória da Conquista/BA e
vencidos há mais de 30 dias. O Edital de Leilão, contendo as condições para habilitação,
preços, prazos e demais disposições regulamentares do qual é parte integrante o presente
Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 01/02/2017 a 01/03/2017,
em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no Estado da Bahia, na página
da CAIXA na Internet www.caixa.gov.br/vitrinedejoias e na Gerência de Filial – Alienar
Bens Móveis e Imóveis/Salvador, situada Rua Ivonne Silveira, 248 Empresarial Dois
de Julho, 17º, Doron, Paralela, CEP 41.194-015, Salvador/BA. A exibição das imagens
dos lotes ocorrerá nos dias 16/02/2017 a 17/02/2017, no sítio da Caixa na internet, no
endereço www.caixa.gov.br/vitrine-joias, opção Vitrine de Jóias. Os lances são efetuados
nos terminais de auto-atendimento localizados em qualquer agência da CAIXA no dia
17/02/2017, no horário de seu funcionamento. A divulgação do resultado da licitação será
efetuada no dia 20/02/2017, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Licitação
e na página da CAIXA na Internet, no endereço www.caixa.gov.br/vitrine-joias, opção
Resultado. Salvador, 31 de janeiro de 2017.
A COMISSÃO

lamismo radical, a guerra e
o terror. Fazendo eco de declarações de muitas capitais
europeias, ele disse que esses desafios globais, "bem
como as declarações preocupantes da nova administração americana, tornam
nosso futuro altamente imprevisível".
Ele disse que "particularmente a mudança em
Washington coloca a UE em
situação difícil, com o novo
governo parecendo colocar
em questão os últimos 70
anos da política externa americana". Este ano marca o cen-

tenário da entrada dos EUA na
I Guerra Mundial e marcou o
início do século americano,
bem como o duradouro vínculo transatlântico com a Europa. As tensões aumentaram
desde que Trump foi eleito
presidente dos EUA.

Recuo

Trump questionou a aliança
da Otan que liga a América
do Norte e a Europa, e as
esperanças de um grande
acordo de comércio transatlântico já recuaram em
meio às preocupações do
protecionismo dos EUA.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2017

OBJETO: Prestação de serviços especializados e continuados em acesso à Internet
através de links compartilhado xDSL de alta velocidade.

AGÊNCIA BRASIL
Paris

O presidente da Argentina,
Mauricio Macri, aprovou medidas que endurecem o controle migratório no país e aceleram os processos de expulsão, em decreto publicado na
segunda-feira (30) no Diário
Oficial. A informação é da
Agência France Presse (AFP).
O governo atribuiu a nova
regulamentação a "recentes
fatos de criminalidade organizada", e disse que a norma também visa a acelerar

as deportações por meio de
um "processamento migratório especial de carácter sumaríssimo", de não mais de
dois meses. O decreto será
aplicados a estrangeiros envolvidos em atos delituosos
e que entraram de forma
clandestina no país.

Antecedentes penais

Não poderão entrar no país
quem apresentar documentos falsos ou omita antecedentes de delitos graves, do
tráfico de armas e de pessoas
até "atividades terroristas".

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
PP 92/17. Dia 16/02/17 às 9h. Objeto: aquisição de material de construção para pavimentação
de ruas. Edital na sede, Pç Benedito Mina, 629, Centro. Fone 75 33432161, demais atos-www.
pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br. Bonito-Ba 30/01/17. Lailton Barboza Teles. Presidente CPL.

Abertura: 10/02/2017 às 10h - (horário de Brasília/DF)
Retirada do Edital nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.fieb.org.br/ licitacoes
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 01/02/2017
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2017 PROC. ADM.: 011/2017.
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. 001/17, no dia 22/02/2017, às 09H00, cujo objeto é a contratação de
empresa do ramo para a execução dos serviços de reforma das Escolas Municipais, localizadas na sede do
Município de Iguaí/BA. O Edital completo estará disponível a partir do dia 03 de fevereiro de 2017, através de
solicitação para o seguinte e-mail: licitacao.gab.pmi@outlook.com, até o dia 17/02/2017. Iguaí/BA, 31 de janeiro
de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2017 PROC. ADM.: 009/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 003/17, no dia 15/02/2017, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das Secretarias da prefeitura do Município
de Iguaí/BA, para o ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Edital completo estará disponível a partir do dia 03 de
fevereiro de 2017, através de solicitação para o seguinte e-mail: licitacao.gab.pmi@outlook.com. Iguaí/BA, 31
de janeiro de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017 PROC. ADM.: 010/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 004/17, no dia 16/02/2017, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de material
de construção, elétrico e hidráulico, para atender as necessidades das Secretarias da prefeitura do Município de
Iguaí/BA, para o ano de 2017 (dois mil e dezessete). O Edital completo estará disponível a partir do dia 03 de
fevereiro de 2017, através de solicitação para o seguinte e-mail: licitacao.gab.pmi@outlook.com. Iguaí/BA, 31
de janeiro de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017.

O Município de Itatim - BA, torna público o RESULTADO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, cujo
objeto é: CONTRATAÇÃO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, NO ESTADO DA BAHIA, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, POR CENTÍMETRO/COLUNA,
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ITATIM/BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017,
informa aos interessados, que se sagrou vencedora a empresa: CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA – EPP/
JORNAL FOLHA DO ESTADO, CNPJ – 05.979.204/0001-30, sendo o valor global de R$ 31.000,00 (trinta
e um mil reais). Itatim - BA, 25 de janeiro de 2017. Milton Cesar Silva Andrade- Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017
A Pregoeira, torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2017 - Objeto: Seleção das melhores propostas para fornecimento parcelado de combustíveis
para frota de veículos oficiais, locados e máquinas da prefeitura municipal de Amargosa para o ano
de 2017. Data para entrega dos envelopes e realização da sessão de lances: 10/02/2017. Horário:
08:30min (Horário Local-BA). Local: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, centro, Amargosa
- BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/
diariooficial. Outras informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075)
3634-3977 no horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. Amargosa, 31 de
Janeiro de 2017. GILMARA NASCIMENTO FERREIRA, PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA

CNPJ N: 13.910.211/0001-03
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013, 014, 015, 016, 017 E 018/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2017
Aquisição e serviços recarga de Extintores, destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Saúde
desta Prefeitura. Abertura das propostas: 13/02/2017 às 11:00h., 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. 014/2017
Contratação de Prestação de Serviços de Laboratório de Análises Clínicas para atender a demanda da
população do município de Jaguaquara. Abertura das propostas: 13/02/2017 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.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 015/2017
Aquisição de Material Hidráulico destinados a manutenção das diversas Secretarias deste Município.
Abertura das propostas: 13/02/2017 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. 016/2017
Aquisição de materiais diversos (lantejoulas, tecidos, agulhas etc.) destinados às oficinas dos programas
das Secretarias de Saúde, Social e Cultura deste Município. Abertura das propostas: 13/02/2017 às
15:30h., 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. 017/2017
Aquisição de Materiais e Equipamentos Odontológicos destinados a Secretaria de Saúde deste Município.
Abertura das propostas: 14/02/2017 às 08:30h., 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. 018/2017
Aquisição de itens agrícolas destinados a manutenção dos serviços da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente deste Município. Abertura das propostas: 14/02/2017 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.

UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA BAHIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO PROF. EDGARD SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº. 47/2016- Pregão (Eletrônico) - Registro de Preços
PROCESSO Nº. 23066.016740/2016-74→ OBJETO: o Registro de
Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, de forma parcelada, para atender
às necessidades do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos
(Complexo HUPES). Tipo de Licitação: Menor Preço. Data da Abertura: 14
de fevereiro de 2017, às 10h00min. (Horário de Brasília – DF) / 09h00min.
(Horário Local). Local: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
153040. Informações e Entrega de Edital: Sala da Comissão Central
de Licitação – Mezanino da UDAC (Unidade Docente Assistencial de
Cardiologia), nos horários: 08h00min às 12h00min e das 14h00min às
17h00min, sito à Rua Augusto Viana, S/N – Canela, Salvador - BA, e/ou pelo
Telefax: (71) 3283-8166 / 3283-8193.
ANTÔNIO CARLOS MOREIRA LEMOS
Superintendente do HUPES – Filial da EBSERH

