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LEIA MAIS UE critica destituição de
procuradora-geral da Venezuela
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VENEZUELA Tarek Saab disse que
buscará “restabelecer a paz cidadã”

Procurador-
-geral faz
acusações à
antecessora
AGÊNCIA BRASIL
Caracas

O novo procurador-geral da
Venezuela, Tarek Saab, disse
ontem que buscará "resta-
belecer a paz cidadã" e que
promoverá a justiça com
equidade, ao mesmo tempo
em que apontou que sua an-
tecessora no cargo, Luisa Or-
tega Díaz, foi "cúmplice" da
violência no país. A infor-
mação é da EFE.

"Assumimos esta nova
função com o maior grau de
responsabilidade na busca
do equilíbrio (...) para pro-
mover a justiça com equi-
dade, os direitos humanos e

fazer um grande esforço;
contribuir com um grão de
areia para restabelecer a paz
cidadã", declarou Saab em
uma coletiva de imprensa
no Ministério Público (MP).

Saab indicou que "a fun-
ção do MP nesta nova etapa
será "melhorar" e "avançar",
bem como recuperar a "cre-
dibilidade da instituição",
que, em seu julgamento, se
perdeu nos "últimos tem-
pos". Nesse sentido, o novo
procurador-geral destacou
que sua antecessora foi
"cúmplice" da violência no
país durante os últimos qua-
tro meses, quando se desen-
volveu uma onda de protes-

tos contra o governo do pre-
sidente Nicolás Maduro.

"Estou convencido de que
essa atitude que teve a se-
nhora ex-procuradora aten-
tou contra a paz da Repú-
blica. Desde [que ela fez] a
primeira declaração em 31
de março desse ano (quando
declarou a ruptura da ordem
constitucional) até a mais re-
cente que deu antes de con-
verter-se em ex-procurado-
ra geral", afirmou.

Segundo Saab, cada decla-
ração de Luisa Ortega duran-
te esse tempo causou "um
grave dano à institucionali-
dade democrática" do país e
“colocou em perigo a paz ci-

dadã.Quandoopaísbuscava
um ponto de acordo apare-
cia a senhora ex-procurado-
ra para praticamente tingir
o país de sangue, de gaso-
lina", lamentou.

A Venezuela vive desde
abril uma série de manifes-
tações a favor e contra o go-
verno, que já deixaram 121
mortos, situação que se agu-
çou desde a instalação da As-
sembleia Constituinte na
sexta-feira passada, que não
é reconhecida pela oposição
e por vários governos e or-
ganismos internacionais.

Chanceleres de países da
América do Sul reúnem-se
hoje, em Lima, para discutir

a situação da Venezuela. O
encontro na capital peruana
ocorre dias após o Mercosul
suspender a Venezuela do
bloco por ruptura da ordem
democrática. O ministro das
Relações Exteriores do Bra-
sil, Aloysio Nunes, vai par-
ticipar das discussões.

Reunião
A reunião proposta pelo go-
verno peruano visa “reforçar
o diálogo regional diante do
agravamento da crise vene-
zuelana”, de acordo com nota
do Ministério de Relações Ex-
teriores. O governo brasileiro,
que ocupa a presidência por
tempo determinado do Mer-

cosul, informa que aprovei-
tará a oportunidade para re-
forçar o entendimento que
motivou a decisão dos países
fundadores do Mercosul, no
sábado (5), de suspender a Ve-
nezuela com base nas cláu-
sulas do Protocolo de
Ushuaia, assinado em 1998.

O governo brasileiro in-
forma ainda que defenderá
o envio, pelos países parti-
cipantes do encontro em Li-
ma, de mensagem de soli-
dariedade ao povo venezue-
lano, demonstrando o com-
promisso da região com a
restauração da democracia
na Venezuela por meio do
diálogo e da negociação.
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COLÔMBIA

Missão da ONU sofre emboscada
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

A missão da Organização
das Nações Unidas (ONU) na
Colômbia, que trabalha na
remoção de explosivos es-
condidos em um antigo es-
conderijo das Forças Revo-
lucionárias da Colômbia
(Farc), sofreu uma embosca-
da por homens armados no
domingo, 6, e deixou um po-
licial ferido. O ataque à co-
mitiva internacional, for-
mada por observadores da
entidade, membros das Farc
e da polícia local, aconteceu

no município de Caloto, no
Estado de Cauca, e foi ontem
confirmado pela ONU.

Em breve comunicado, a

organização escreveu que o
grupo estava em uma área
remota do município de Ca-
loto, no departamento de
Cauca (sudoeste da Colôm-
bia), quando o ataque acon-
teceu. “Um integrante da
Unidade para a Edificação da
Paz ficou ferido”, informou.
Autoridades colombianas
ainda investigam as causas.
Houve acusações sobre dis-
sidentes da própria Farc ou
aoExércitoLibertadorNacio-
nal (ELN), outra organização
guerrilheira do país, que, tal
como as Forças Revolucioná-
rias, mantém processo de

paz com o governo.
Ontem, pela conta oficial

doTwitter,umadelegaçãode
paz do ELN não assume a em-
boscada em Cauca e afirma
desconhecerasacusaçõesso-
fridas. Em uma das três pos-
tagens em que se defende, a
organização “exige investi-
gação sobre a real autoria do
acontecido em Caloto (...) e
responsabilidade a quem
acusa sem antes confirmar”.
Nomeada Mecanismo de
Monitoramento e Verifica-
ção, a missão, diz a ONU em
comunicado, tem caráter po-
lítico, e não militar.

COMITIVA RECEBEU
ARMAS DAS FARC

Depois de receber as
armas de quase 7 mil
integrantes das Farc, a
comitiva internacional
trabalha para retirar
armamentos e explosivos
de 779 pontos

HAVAÍ

Atravessar a rua usando
smartphone renderá multa
AMANDA SILVA
A TARDE SP

A cidade de Honolulu, no
Havaí, aprovou uma lei que
aplica multas em pedestres
que atravessarem as ruas
usando smartphone. A ideia
é diminuir o número de aci-
dentes ocasionados devido à
distração das pessoas ao es-
tarem focadas nas telas de
seus aparelhos. A multa va-
lerá para quem estiver uti-
lizando o smartphone ao
atravessar a rua, indepen-
dentemente para qual fim.

A lei entrará em vigor no
dia 25 de outubro, para que
os policiais tenham tempo
para explicar a questão para
quem for pego atravessando
a rua mexendo no celular.

O prefeito de Honolulu,
Kirk Caldwell, diz que a proi-
bição é necessária para im-
pedir que pedestres desaten-
tos sejam atingidos por veí-
culos. As aplicadas ao pedes-
tre serão progressivas e, de
acordo com o número de
reincidências,ovaloraumen-
tará. Na primeira vez, será co-
brado , no máximo, US$ 35.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

O CONVALE ABRE PROCESSO SELETIVO PARAO CARGODE TÉCNICO EMNÍVEL SUPERIOR PARA ÁREA AMBIENTAL

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá - CONVALE abre processo seletivo simplificado
- REDA para o cargo de Técnico de Nível Superior para atuar nas ações decorrentes do Convênio 012/2014
firmado entre o Estado da Bahia por meio da Secretaria de Meio Ambiente e o CONVALE, conforme Edital nº
002/2017. As inscrições acontecerão dos dias 14 a 18 de Agosto de 2017, das 08h as 12h e das 13:30h as
16:00h, na sede do CONVALE, situado na Rua Coronel José de Moura Medrado, S/N, Jiquiriçá, em Maracás-BA.
O processo seletivo acontecerá em duas etapas - Análise de Currículo e Entrevistas. Os interessados deverão
comparecer à sede do CONVALE portando alguns documentos, descritos no edital, disponível no link: http://
lafaietecoutinho.ba.io.org.br/diarioOficial e site: www.convale.ba.gov.br

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação de empresa
especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e
componentes, de equipamentos, visando atender as necessidades as Unidades de Atenção Básica e Hospital do
município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA: 22/08/2017. HORA: 09H00MIN. Local:
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº P.A.
nº 160/2017. Modalidade Pregão Presencial nº 027/2017 para Registro de Preços - Licitação nº 160/2017.
Tipo: Menor Preço Global por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de
material permanente eletrodoméstico e eletrônico para servir as Secretarias do Município de Ituberá.
Sessão de Abertura: 18/08/2017, às 09:00 horas. Local: Unidade Administrativa, situada na Praça Rui
Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade de
Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100. Informações e/ou retirada do edital: das 08h00min às 13h00min horas, na
Unidade Administrativa. Contatos: Vadilson Teles, Tel. 0XX73 - 3256-8100, Ituberá, 07 de agosto de 2017.
VADILSON TELES SANTOS-Portaria nº 08 de 21 de fevereiro 2017-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N° 045/2017,
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão e execução nas áreas de
Saúde, Educação, Assistência Social e Administração, como vigilância e pintura do prédios públicos, roçagem dos
matos nas praças e vias públicas, poda das árvores localizadas nos logradouros públicos e jardinagem no município,
além de serviços na área de Saúde e Segurança do Servidor Público Municipal, conforme determina a Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho Emprego, e Lei Federal n° 13.429/2017, Lei de Terceirização para contratação
de serviços temporários. A entrega e abertura das propostas serão no dia 18 de agosto de 2017, às 10:00 (dez)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital
completo ser obtido pelos interessados, gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 7:00 às 13:00 horas de
segunda a sexta feira. Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou
e-mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 07 de agosto de 2017.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES
CNPJ N: 13.752.415/0001-63

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017
A Prefeitura Municipal de Firmino Alves torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial
N° 024/2017,objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços de seguro para a frota de veículos do
município de Firmino Alves. A entrega e abertura das propostas será no dia 21 de agosto de 2017, às 08 (oito)
horas, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Pompílio Céo, n°02, centro, Firmino Alves - BA. O Edital
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 14:00 horas, a partir de
08 de agosto de 2017. Informações gerais através do site http://www.firminoalves.ba.io.org.br/ ou pelo tel.(73)
3623-2134. Firmino Alves- BA, 08 de agosto de 2017. MARLON BILHER PEREIRA DOS SANTOS,PREGOEIRO

SEPER CLUBE
O SEPER CLUBE convida os herdeiros dos associados:

- Carlos Alberto Correia,
- José Carlos Paes,
- José Luiz Cardoso de Araújo,
- Marcelo Maurício Botto de Barros,
- Constantino Gregório Netto,

a entrarem em contato com dirigentes do Clube ( telefones 3358-3596, 3358-
1848, 3351-2393, 3247-3372) para tratar de assuntos de seu interesse.

SEPER CLUBE

11º TermoAditivo ao Contrato 244/14 de 17/09/14. TP 07/14, objeto: construção de uma co-
bertura de quadra escolar. Através Termo de Compromisso PAC204930/2013 - FNDE/MEC.
Vencedora: Majatel Empreendimentos Projetos e Consultoria Ltda. Valor R$232.969,16 ho-
mologada em: 17/09/14 – Perfazendo um período de 90, passando a viger entre 14/06/17 a
14/09/17 Data:13/06/17. Marineide Pereira Soares. Prefeita /// Termo de Distrato do Contrato
244/2014 de 17/09/14. TP 07/14 objeto: construção de uma cobertura de quadra escolar,
através Termo de Compromisso PAC204930/2013 - FNDE/MEC. Vencedora: Majatel Em-
preendimentos Projetos e Consultoria Ltda. Valor R$232.969,16 homologada em: 17/09/14.
Data: 30/06/17. Marineide Pereira Soares. Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

TP 01/17. Menor preço. Dia 23/08/17 às 9:30h. Objeto: elaboração de projeto de
engenharia com orçamento para recuperação de 23,00km de estradas vicinais.
Edital na CPL, Av. José Sampaio, 08, Centro, de seg/sex, de 8 às 12h. Infor-
mações no www.ipmbrasil.org.br, ou 75 33392150. Souto Soares/BA, 08/08/17.
Carlos Alberto de Souza Medeiros. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

Contrato de Prestação de Serviços 595/17. TP 01/17. Contratante: PMAD. Contratada: Engec
Construtora Ltda EPP, CNPJ 13.962.923/0001-76 Objeto: serviços de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos,. VALOR R$ 1.438.782,60. Assinatura: 03/04/17. Vigência: 12 meses. Signatários:
Rosa Maria Dourado Lopes - Pela contratante. José Martins Junior - Pela contratada. ///// AVISO
DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: Torna público o resultado, Homolo-
ga e Adjudica a TP 01/17 - Menor preço global, objeto: serviços de limpeza urbana e coleta de
resíduos sólidos, vencedora: Engec Construtora ltda - EPP, CNPJ 13.962.923/0001-76, valor R$
1.438.782,60, por ter apresentado menor preço, nesta oportunidade, homologo e adjudico à vence-
dora nos termos exigidos na lei reguladora e no edital da licitação, os direitos alcançados. América
Dourada, 03/04/17. Rosa Maria Dourado Lopes. Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

DACARTO BENVIC LTDA, CNPJ 62.143.847/0002-63 torna público
que está requerendo ao SEDUMA - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente a Renovação da Licença
de Operação para produção de PVC Composto, localizada a Via
centro, nº 3.244 - CIA - Simões Filho - Bahia.
Antonio Luis Santos Costa
Gerente Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE

OPERAÇÃO - RLO


