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PACÍFICO É o segundo incidente envolvendo navio da marinha americana ocorrido em dois meses

Destróier americano colide com
navio petroleiro em Cingapura
Roslan Rahman/ AFP Photo

LUIZ SERPA
A TARDE SP

Dez marinheiros dos Estados Unidos estão desaparecidos e cinco ficaram feridos
após colisão entre um destróier americano, equipado
para disparar mísseis teleguiados, e um navio petroleiro na costa de Cingapura,
na manhã de ontem.
As buscas estão sendo feitas na região por equipes
americanas, de Cingapura e
da Malásia. A marinha americana informou que a embarcação USS John S McCain
teve danos consideráveis em
sua estrutura após o choque.
O impacto causou alagamento em compartimentos
do destróier, como dormitórios, sala de máquinas e a
sala de comunicação.
É o segundo incidente envolvendo um navio da marinha americana no Pacífico
em dois meses. Sete marinheiros morreram em junho quando a embarcação
USS Fitzgerald colidiu com
um navio que transportava
contêineres no mar do Japão. Quatro feridos foram
levados de helicóptero para
um hospital de Cingapura,
mas não correm risco de
morrer. Outro marinheiro
apresentou apenas ferimen-

Choque com um petroleiro fez um grande buraco no casco do USS John S. McCain
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marinheiros dos Estados
Unidos estão
desaparecidos e cinco
ficaram feridos. Equipes
americanas, de
Cingapura e da Malásia
fazem buscas na região

tos leves. A busca pelos marinheiros continua sendo
feita em conjunto com autoridades locais.
O destróier americano retornou sem ajuda de outras
embarcações para a base naval de Changi, na Cingapura.
O comunicado divulgado
pela marinha americana diz
que o navio esteve na base

em Cingapura para uma parada de rotina.

Tensão

A colisão acontece em um
período de tensão crescente
na região, com a Coreia do
Norte próximo de estar
pronta para realizar um ataque nuclear e com a China
expandindo suas forças ma-

rítimas pela parte sul do
país. A marinha americana
destituiu do cargo o antigo
capitão do USS Fitzgerald e
marinheiros foram punidos
após investigações mostrarem que houve falhas na
condução da embarcação
durante a colisão ocorrida
em junho. A investigação
ainda não foi concluída, mas
já mostrou indícios suficientes para que medidas
fossem tomadas, de acordo
com informações divulgadas pela marinha.
“Colisões como essa são
raras. Duas acontecerem no
mesmo verão, com embarcações saindo da mesma base, é preocupante. Uma série
de falhas precisa ocorrer para que uma colisão como essa seja possível. Os marinheiros estão de olho em radares o tempo todo, alternam turnos em locais pelo
navio para vistoriar o mar,
em locais que também possuem radares”, afirmou David Larter, um veterano da
marinha americana.
O navio, que esteve em
serviço no Iraque, em 2003,
na península coreana e no
Japão, recebeu o seu nome
em homenagem ao pai e avô
do senador pelo Estado do
Arizona, John McCain. McCain foi piloto naval.

REFORMA

Big Ben, em
Londres, vai
ficar silencioso
por meses
AGÊNCIA BRASIL
Londres

O sino mais famoso do mundo, o Big Ben, em Londres,
vai ficar silencioso por vários meses devido a obras de
reparação. O anúncio foi feito ontem pelo parlamento
britânico. A máquina do relógio terá de ser desligada
para se efetuar trabalhos de
manutenção, orçados em 37
milhões de euros, que deverão começar no início de
2017 e durar três anos.
As obras incluirão serviços na máquina do relógio,
no sino de 13,7 toneladas,
que será pintado, e na torre
principal, onde está o relógio. Será instalado um elevador, que vai funcionar como alternativa aos 334 degraus necessários para se alcançar o topo da torre.
O Big Ben soa de hora em
hora e é ouvido em transmissões de rádios britânicas. Ele fica na torre chamada Elizabeth Tower, projetada em estilo neogótico pelo
arquiteto do parlamento Augustus Pugin e concluída em
1856. Há duas teorias acerca
do nome Big Ben, uma faz
referência a Benjamin Hall,
o engenheiro cujo nome está inscrito no sino, e a outra
a Ben Caunt, pugilista peso
pesado dos anos 1850.
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Países europeus criticam decisão

Motorista joga carro
contra pontos de ônibus

ERICK TEDESCO
A TARDE SP

A França e a Alemanha se
posicionaram publicamente
ontem contra a decisão da
Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, aprovada por unanimidade pelos
membros pró-Nicolás Maduro na sexta-feira, 18, em assumir as competências legislativas do Parlamento.
Comunicado do Ministério das Relações Exteriores
da França condena a decisão

da Constituinte. “A França
condena a decisão tomada
no dia 18 de agosto pela As-

ASILO POLÍTICO
A ex-procuradora da
Venezuela Luisa Ortega
está sob proteção na
Colômbia. Ela e o esposo,
o deputado chavista
Germán Ferrer, estão
desde a última
sexta-feira, 18, em Bogotá

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
CNPJ N: 13.827.027/0001-02

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017

OBJETO: Execução da ação de saneamento básico no município de São Felipe/BA, na modalidade de melhoria habitacional para controle da doença de chagas, nos termos do Convênio FUNASA nº 0180/2014.DATA:
06/09/2017 HORÁRIO: 08h30min. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: e-mail: licitacaosaofelipe@gmail.
com. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

sembleia Nacional Constituinte em exercer as competências legislativas que
são tarefas da Assembleia
Nacional, elegida democraticamente em dezembro de
2015”, destaca em nota.
O Parlamento diz desconhecer a decisão da Constituinte. “Rejeitamos, desconhecemos e não vamos nos
subordinar à fraudulenta Assembleia Nacional Constituinte. Submetemo-nos à vigência da Constituição de
1999”, indicou a Assembleia

Nacional em comunicado. No
início do mês, a França exigiu
a retomada “urgente” do diálogo no país.
Na Alemanha, o porta-voz
doMinistériodasRelaçõesExteriores, Martin Schäfer, disse
ontem em coletiva que a decisão da Constituinte é mais
um episódio da “anulação sistemática da ordem constitucional e democrática” na Venezuela. Schäfer disse que o
governo alemão observa a crise venezuelana “com grande
preocupação”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 08/17. Objeto: construção do Centro de Iniciação ao Esporte- CIE – Termo
de Compromisso 0425911-11/2014. Dia 19/09/17 às 9:30h. ////// TP 07/17. Objeto: obras de drenagem e pavimentação de ruas, referente ao Contrato de Repasse 01036649-42/2016. Dia 12/09/17 às
9:30h. Edital no http://prefeituradejequie.com.br/protocolo/ ou na CPL. Informações na CPL, Pç Duque
de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às 12h, Tel. 73 35268000. Jequié, 17/08/17. Bruno Ferraro Almeida.
Presidente da CPL.

OBJETO: Execução da ação de saneamento básico no município de São Felipe/BA, na modalidade de melhoria habitacional para controle da doença de chagas, nos termos do Convênio FUNASA nº 0351/2013.DATA:
12/09/2017 HORÁRIO: 08h30min. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: e-mail: licitacaosaofelipe@gmail.
com. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ N: 13.910.211/0001-03

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

Aquisição de material de limpeza e didáticos destinados a Secretaria Municipal de Educação, recursos do PPDE.
Abertura das propostas: 01/09/2017 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 028/2017

A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação de empresa
especializada para a contratação de empresa especializada para realização de serviços de locação de software
integrado de gestão com os seguintes módulos: Atendimentos internos e externos, Controle de Diárias, Vigilância Sanitária e Gestão de Pessoas, de acordo com as condições estabelecidas no Anexo I do Edital. DATA:
05/09/2017. HORA: 09H00MIN. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax
(075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 055/2017

LUIZ SERPA
A TARDE SP

Uma pessoa morreu e outra
ficou ferida após um motorista jogar uma van contra
dois pontos de ônibus na cidade de Marselha, na França, na manhã de ontem. Oficiais franceses afirmaram
que o motorista, preso após
o acidente, recebe tratamento psicológico. O caso não é
tratado como terrorismo.
Apolícia afirmouqueoveí-

culo subiu a calçada em uma
rua na região norte da cidade,
ferindo um homem de 29
anos. Cerca de 45 minutos depois, o mesmo carro colidiu
com outro ponto de ônibus, a
cerca de 10 quilômetros de
distância. Uma mulher de 42
anos foi atingida e morreu. O
veículo foi localizado na antiga região de portos, onde os
policiaisprenderamosuspeito. Autoridades locais tratam
o caso como uma ação intencional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017. A Prefeitura Municipal De Campo Formoso, Através
Do Fundo Municipal De Saúde Comunica Aos Interessados Que Está Procedendo Ao Chamamento Público, Para O Credenciamento De Estabelecimentos De Saúde Para A Prestação
De Serviços Especializados Em Consultas Médicas E De Diagnóstico Para Atender De Forma
Complementar A Rede De Assistência À Saúde De Média Complexidade Da Secretaria De
Saúde Do Município De Campo Formoso – Bahia. O Edital E Seus Anexos Estarão Disponiveis
Aos Interessados Em Horário De Expediente, Das 08:00 Às 12:00hs, No Setor De Licitação,
Localizada Na Praça Da Bandeira, Nº 55, Centro, Nesta Cidade, Maiores Informações Pelo
Tel: (74) 3645-1523, Campo Formoso-Ba, 21 De Agosto De 2017. Elber Araujo Dos Santos Presidente Da Copel
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017. Sessão dia 25/09/2017 às 08:00hs, na Sala da
Comissão, situado na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção da proposta mais
vantajosa para a contratação de pessoa jurídica com habilidade em engenharia para execução
de Obras e Serviços de requalificação em diversas escolas do Município de Campo Formoso-Bahia. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.
(74) 3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Presidente da COPEL. Publique-se.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 056/2017

Contratação de empresa especializada nos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos oriundos dos serviços de saúde gerados pelo Hospital, unidades de saúde, CEO e SAMU deste município. Abertura das propostas: 04/09/2017 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.

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO INTERIOR – DEPIN
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017/SRP

A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação dos serviços
de monitoramento em unidades municipais com sistema de alarme, instalação, manutenção e comodato de
todos os equipamentos, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 06/09/2017. HORA: 09H00MIN. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo
endereço www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA – BAHIA
EDITAL
Prazo de 10 dias
PROCESSO: 41780-60.2011.4.01.3315 – DESAPROPRIAÇÃO
EXPROPRIANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
EXPROPRIADO: ESPOLIO DE MANOEL LUIZ DE SOUZA
IMOVEL DESAPROPRIADO: “FAZENDA NOVA BATALHINHA”, Situada no
Município de Bom Jesus da Lapa/BA, com registro do Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, livro 2-DD, as
fls.176v, referente ao Nº DE MATRICULA 8.046, feito em 21 de março de 1991,
sendo desmembrado 25 hectáres da propriedade citada acima, tendo como
limites e confrontações: ao norte Durvalino Pereira de Almeida, Rodovia BA -160
e Rio das Rans; ao leste Durvalino Pereira de Almeida, Rodovia BA-160 e P.A.
Curral das Varzea; ao Sul P.A. Curral das Varzea, Ernesto Francisco de Araújo e
Rodovia BA-160; e Rio das Rans.
FINALIDADE:
1. Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentam direitos
reais incidentes sobre o imóvel;
2. Para conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel;
3. Para possibilitar, após o decêncio, ao expropriando o levantamento de 80%
do valor depositado (art.33, § 2º, DL 3.365/1941), ainda que discorde do preço
oferecido pela autarquia federal, desde que:
• Apresentada prova de propriedade; e
• Quitação de tributos que recaiam sobre o bem expropriado.
SEDE DO JUÍZO: Vara única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa,
Avenida Agenor Magalhães, s/n, Bairro Mirante da Lapa, Bom Jesus da Lapa
– Bahia, com expediente externo das 9 ás 18horas. Tel.: (077) 3481-8025 ou
Fax: 3481-2631.
Expedido nesta cidade de Bom Jesus da Lapa/BA, em 22 de Setembro de 2016.
Eu Rafael Ferreira Ázara ( Diretor de Secretaria), Conferi e Subscrevo.
FILIPE AQUINO PESSOA DE OLIVEIRA
Juiz Federal da Subseção Judiciária de Guanambi/BA, no Exercício da Titularidade Plena
da Vara única da Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa/BA

Modalidade
Pregão
Eletrônico

Nº
06/2017

Pregão
Eletrônico

07/2017

Objeto
Prestação de Serviços de Fornecimento
Alimentação para os Custodiados
Delegacia de Polícia de ALAGOINHAS.
Prestação de Serviços de Fornecimento
Alimentação para os Custodiados
Delegacia de Polícia de IRECÊ

de
da
de
da

Data
04.09.2017

Hora
11:00

06.09.2017

11:00

Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir o Edital e seus Anexos na Praça 13 de Maio s/
nº, Prédio sede da Polícia Civil, 4º andar, Piedade, Salvador-Ba, na sala da Comissão Setorial de Licitação – COSEL/DEPIN, nas Delegacias de Polícia de ALAGOINHAS, situada na Rua Ipiranga,S/N,JardimPetrolar,Alagoinhas/BA e IRECÊ, situada na Rua Eliezer Dourado,S/N,Centro,Irecê/BA, nos dias úteis e no
horário administrativo ou através da Internet nos endereços www.comprasnet.ba.gov.br ou www.licitacoes-e.
com.br.

DEPIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°019/2017(SRP)

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que foi considerada
DESERTA a licitação Pregão Presencial nº 019/2017(SRP), objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e serviço de translado
em atendimento as demandas da Secretaria de Assistência Social, e que será realizada NOVA
ABERTURA na data: 04/09/2017 às 9h, no endereço, Rua Archimedes Martins, nº 525, Bairro
Centauro. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o
custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases do certame
serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 14 de Agosto de
2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira Ramos - Pregoeira Oficial.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que foi considerada
DESERTA a licitação Pregão Presencial nº 023/2017, objeto: Contratação de empresa para Locação de Brinquedos Infláveis destinados às atividades sócio-educativas da Secretaria Municipal
de Assistência Social, e que será realizada NOVA ABERTURA na data: 04/09/2017 às 10h30min,
no endereço, Rua Archimedes Martins, nº 525, Bairro Centauro. Os interessados poderão fazer a
leitura do edital na Sala de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min
às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.
eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 17 de Agosto de 2017. Sandra Mara Rocha de Oliveira
Ramos - Pregoeira Oficial.

