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REINO UNIDO Serão agora até dois
anos para a saída da União Europeia

Brexit é
oficializado
e preocupa
brasileiros
LUIZ SERPA
A TARDE SP

O Reino Unido deu início ontem, de maneira oficial, ao
processo de saída da União
Europeia. A carta da primeira-ministrabritânica,Theresa
May, que ativa o artigo 50 do
Tratado de Lisboa foi levada
de trem por um representante do governo até as mãos de
Donald Tusk, presidente do
Conselho Europeu, que fica
em Bruxelas, na Bélgica. O artigo 50 trata da saída de um
país do bloco europeu e está
sendo usado pela primeira
vez.Apartirdeagoraserãoaté
dois anos de negociações.
“Nós entendemos que existirão consequências para o
Reino Unido. Sabemos que
perderemos peso nas decisões que afetam a economia
daEuropa.Sabemosquecompanhias britânicas que fazem
negócios com empresas da
União Europeia terão que se
adaptar às regras dessas instituições de um grupo que
não fazemos mais parte, as-

sim como fazemos com outros lugares do mundo. Aceitamos isso”, afirmou a primeira-ministra.
A saída do Reino Unido da
União Europeia (UE) foi votada em junho do ano passado, em um referendo vencido por pouco mais da metade da população britânica.
Theresa May sabe que este
processo não é apoiado por
todos no país. “Nem todos
compartilhavam do mesmo
ponto de vista, ou votaram da
mesma forma. Os dois lados
usaram argumentos acalorados”, disse.

Muro de Trump
traz desafios
“complexos”,
diz secretário
ESTADÃO CONTEÚDO

Reino Unido terá que definir quais das mais de 10 mil leis da UE seguirá ou não
os outros líderes para manter
uma boa relação entre eles.
O Reino Unido terá que se
posicionarsobreasmaisde10
mil leis que envolvem os países da União Europeia e definir se continuará de acordo
com elas, se muda o seu posicionamento ou se chega a
um meio-termo. Caso não hajaumconsensonospróximos
dois anos, o prazo de negociações pode ser estendido,
desde que todos os países do
bloco estejam de acordo.
Clayton Vinicius Pegoraro,
professor de direito internacional do Mackenzie, afirma

que“nãodevehaverproblema
com a saída do Reino Unido.
Nesse ponto, trata-se de soberania. Um país não é obrigado a ficar em um grupo econômico se assim não quiser.
Ele precisa de autorização para fazer parte, não para sair”.

Brasileiros apreensivos

Um outro ponto importante a
ser debatido durante esses
dois anos é como ficará o acesso às fronteiras do Reino Unido e aos outros países da Europa.Elesprecisarãodecidirse
mudam os tratados de livre
circulação entre os países, se

Longas negociações

A partir de agora, a União Europeia e o Reino Unido terão
dois anos para debater todos
os pontos necessários para
que a saída do país seja aprovada por todos os outros 27
integrantes do bloco econômico. Theresa May, que se
opôs ao Brexit no seu período
de votação, terá que manter a
coalizão do país e, ao mesmo
tempo, chegar a acordos com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 01/17. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios produzidos por Agricultores e Empreendedores Familiar Rural para merenda escolar. Habilitação e Projeto de Venda dia 20/03/17 às 9h na CPL, Av. Nascer
do Sol. N. Redenção 29/03/17. João C. O. Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS

PP 15/17. Dia 11/04/17 às 8h. Objeto: locação de módulos sanitários metálicos, incluindo
instalação, manutenção e higienização, fabricados em chapa galvanizada com itens antivandálicos, em áreas públicas. Edital na CPL, Av Rodolfo de Queiroz Filho, 55, Centro, Tel 71
36045863, de 8:30 às 13:30h ou no http://ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/madrededeus/. Madre de Deus-Ba, 29/03/17. Allan Abbehusen de Santana. Pregoeiro.

100 mil

Caso não haja
consenso nos
próximos dois
anos, prazo
pode ser
estendido

brasileiros vivem hoje no
Reino Unido legalmente,
segundo a embaixada
britânica no Brasil. A
maioria deles possui
passaporte de outros
países da União Europeia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA

CNPJ N: 13.781.364/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL 027-2017-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 027-2017-PP, do tipo menor
preço por item realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec.
nº 007/2017 de 02.01.17, cujo objeto é a aquisição de passagens rodoviárias para diversas secretarias,
conforme especificações constantes no edital e seus anexos. DATA: 12.04.2017 ás 9:00 horas. Inf.:
Telefone: (77) 3674-2022, email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

CNPJ N: 13.892.187/0001-27

O Pregoeiro realizará licitação em 11/04/2017 ás 10h:00min. Local Sala de Reuniões da CPL
Praça da Bandeira, s/nº, Centro Nova Itarana-Ba. Objeto: Aquisição de Medicamentos, Material
Ambulatorial, Aparelhos e Material Odontológico, em conformidade com o Edital e demais
anexos. Critério Menor Valor Global Por Lote. Informações: Através do Fone (73) 3546-2108.
Os demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no diário oficial do Município,
disponível no site: www.novaitarana.ba.io.org.br.Nova Itarana - Bahia, 30 de Março de 2017.
Edmilton Morais Bastos-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

CONCORRÊNCIA Nº 008/2017

Tipo: Menor Preço - Abertura: 02/05/2017 às 09h30min. Objeto: Contratação de empresa
de engenharia para conclusão dos serviços de Pavimentação em TSD com capa selante na
rodovia BA.647, trecho: Aiquara – Palmeirinha, extensão 13,00km. Local: Comissão Permanente de Licitação - CPL - SEINFRA, Av. Luiz Viana Filho, nº 440 – 4ª Avenida - Centro Administrativo da Bahia - Prédio Anexo - 1º andar - Ala B, Salvador-Ba. Os interessados poderão
obter informações no endereço supracitado, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12:00h
e das 13h30 às 17h30. Maiores esclarecimentos no telefone (71)3115-2174, no site: www.
infraestrutura.ba.gov.br e email: cpl@infra.ba.gov.br. Salvador-Ba, 29/03/2017. Alexinaldo
Negreiros da Silva/Presidente da CPL.

SEINFRA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.

Comunicamos que está suspenso o PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para compor
a alimentação escolar em todas as Creches e Unidades Escolares Municipais de Simões Filho
- BA. Tipo: Menor Preço Por Lote. Por motivo de análise do Termo de Referência, para possível
correção e alteração de itens. A nova data da seção pública e disponibilidade do novo edital será
informado através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Luis C. A. da Boa
Morte - Pregoeiro Oficial do Município de Simões Filho/BA.

Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que serão realizados Pregões Presenciais, do tipo “menor preço” Lei
Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 11/04/2017 PP 045/2017
às 11:00h Obj: Aquisição de gêneros alimentícios para as festividades das unidades escolares
no ano letivo de 2017 PP 046/2017-SRP às 15:30h Obj: Aquisição de Material didático para
atendimento das unidades escolares da secretaria de educação deste município. Os Editais
completos poderão ser obtidos no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça João das
Botas, s/nº - Centro, Itaparica/BA – CEP: 44.460-000. Informação licitaitaparica@gmail.com
- Itaparica-Ba, 28/03/2017. Jaciara Santos P. Badaró - Pregoeira

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO

Pelo presente edital, devidamente autorizado pela DOMUS COMPANHIA DE CREDITO IMOBILIÁRIO, por estar(em) em lugar incerto e não sabido, fica(m) notificado(s) o(a) Sr(a). JOSE RAIMUNDO GOUVEIA MOTA,
Brasileiro, Casado, Serv. Publico Federal, CPF: 087.525.325-34, RG: 01184432-91 SSP/BA e seu cônjuge LUCIDALVA VIEIRA PACHECO MOTA, Brasileira, Casada, Do lar, CPF: 583.372.535-68, RG: 05380244-61 SSP/
BA e o(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), de que o 1º e 2º Público Leilão do imóvel sito à: Rua Helio Costa,
casa 119, Bairro Clodoaldo Costa - ITAPETINGA/BA, Composto de: três quartos sendo um suíte, hall, duas
salas, cozinha, banheiro social, área de serviço, e área livre no quintal murado, com área total de 100m²., serão
realizados nos dias: 1º Leilão: 05/04/2017 às 10:00h e 2º Leilão: 10/05/2017 às 10:00h no(a) AGÊNCIA DA
CEF: RUA BARAO DO RIO BRANCO NUM 25, ITAPETINGA/BA., na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66)
e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor do(a) CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário contrato nº 806350000444, relativo ao imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 2º
OF do Registro Geral de Imóveis de ITAPETINGA/BA, em 03/11/2004, sob nº 2634.
Salvador, 28/03/2017
JOSECELLI KILDARE FRAGA GOMES
Leiloeiro Público Oficial
Av Tancredo Neves, nº 620, Cond. Mundo Plaza, Sala 812, Caminho das Árvores - Salvador/BA.
(71) 3327-2999/98211-2013

COMPLEXO HOSPITALAR
E DE SAÚDE/UFBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 – BB 661662

Abertura: 12/04/2017 às 10h (hora de Brasília). Objeto: Prestação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial para SEINFRA. Família: 03.25. Os interessados poderão
obter informações na Seinfra, de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 12:00h e das
13:30h às 17:30h situada na Av. Luiz Viana Filho, nº 440, 4ª Avenida no CAB, Seinfra
- Prédio Anexo - 1º andar - Ala B, Salvador-Ba, ou pelos endereços eletrônicos: www.
licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos através do
telefone (71) 3115-8530 ou email: copel@infra.ba.gov.br. Salvador-BA, 29/03/2017 –
Ana Paula Leite Lopes – Pregoeira Oficial.

SEINFRA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 124/2016
Processo Nº. 23066.063202/2016-79 Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de REAGENTES COM COMODATO DE EQUIPAMENTO,
para atender as necessidades da Maternidade Climério de Oliveira, unidade
integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde /UFBA. Abertura: 17/04/2017
às 09:00 horas (horário de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br
Tel.: (71) 3283-5842/5841 Fax: 3283-5841
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

PP SRP 01/17. Menor preço por item. Dia 17/04/17 às 8:30h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Edital na CPL Av. José Sampaio, 08, Centro, de
seg/sex, de 8 às 12h, no período de 31/03 a 11/04/17. Informações no www.ipmbrasil.
org.br ou 75 33392150. Souto Soares/BA, 30/03/17. Carlos Alberto de Souza Medeiros.
Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2017

AVISO DE LICITAÇÃO

tudo continua como está ou se
farão acordos bilaterais com
cada país para definir a situação de imigração no bloco.
Isso faz com que brasileiros
que vivem legalmente no Reino Unido, mas com passaporte de outro país da União Europeia, fiquem apreensivos.
Estima-se que há cerca de 100
mil brasileiros vivendo em
territóriobritânicocomdupla
cidadania.
Para o professor Clayton,
“não há motivo para preocupação dos brasileiros neste
momento. Também há cidadãos britânicos vivendo em
outrospaísesdaEuropa,então
eles podem negociar acordos
bilaterais ou multilaterais que
garantamapermanênciadesses imigrantes. Isso favoreceria os brasileiros”.
O professor complementa
que “a preocupação maior do
Reino Unido seria com cidadãos do leste europeu e também da Síria, então ainda é
cedo para que brasileiros se
preocupem com a sua situação no país”.

Os desafios geográficos e físicos, como o rio Grande e
animais ameaçados, tornam
difícil construir o “grande,
belo muro” que o presidente
dos Estados Unidos, Donald
Trump, pretende colocar na
fronteiracomoMéxico,disse
ontem o secretário do Interior americano, Ryan Zinke.
A construção do muro é
“complexa em algumas
áreas”, como no parque nacional Big Bend e ao longo do
rio, que corre por quase a metade dos 3.200 km de fronteira”, disse Zinke.
Centenas de espécies de
animais vivem dentro de
uma área de cerca de 50 quilômetros da fronteira, entre
elas jaguares e lobos-cinza
mexicanos ameaçados. O
governo Trump deve relaxar
proteções aos jaguares, que
vivem no norte do México e
em partes do sudoeste dos
EUA, para facilitar a construção do muro.
O Departamento de Segurança Interna é responsável
pela construção do muro,
mas Zinke disse que o Departamento do Interior terá
papel crucial. “No fim das
contas o que é importante é
a segurança americana e garantir que tenhamos uma
fronteira”, disse Zinke a repórteres. “Sem uma fronteira uma nação não pode existir”, comentou.

CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11
AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Itapitanga- BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº
019/2017, em 11/04/2017 às 09:30h, em sua sede, que visa a contratação de empresa para possíveis e futuras
aquisições de material elétrico para iluminação pública. Edital na sede. T: (73) 3246-2445. Divulgação dos outros
atos-Diário Oficial-Site: www.itapitanga.ba.gov.br. – Clebson Santos Moreira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ITARANA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

EUA

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL torna
público, para conhecimento dos interessados, que será realizada a
seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO – SEMGE Nº 056/2017 –
PROCESSO Nº 5082/2016 – SEMGE, cujo objeto é a elaboração de
registro de preços de notebook básico, com recebimento das
propostas a partir das 8h do dia 11/04/2017; abertura no dia
12/04/2017, às 9h, e início da disputa no dia 12/04/2017, às
10h (horário de Brasília). O edital do Pregão Eletrônico
encontra-se à disposição dos interessados para acesso no
site: www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 29 de março de 2017.
Marcia Correia Thomé – Presidente em exercício.

CNPJ N: 14.205.686/0001-61
LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO
A COPEL realizará a Tomada de Preços 03/2017. Objeto: execução de pavimentação urbana na Av.
Gilda Ramos dos Santos, Rua A, Rua B e Rua C, conforme contrato de repasse nº 01029460-39. Dia:
17/04/2017, às 14:00 h, na sala de Licitações da Prefeitura, sito à Avenida Lomanto Júnior, nº 14, Centro,
Jitaúna-BA, CEP: 45225-000. Para obter o Edital, no mesmo endereço, das 08:00 às 12:00 h. Informações:
Telefone: (73) 3535-2245. Jitaúna-BA, 29/03/2017. Valdir Cerqueira Rodrigues - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PP 15/17-Redesignação de Sessão. PA 86/17. Menor preço global por lote. Objeto: fornecimento de medicamentos, pensos, odontológicos e injetáveis. Dia 12/04/17 às 8h. PP 20/17. PA 101/17. Menor preço global. Objeto:
fornecimento de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Dia 13/04/17 às 9h. PP 21/17. PA 102/17. Menor preço global
por lote. Objeto: fornecimento de peças para manutenção de máquinas pesadas. Dia 13/04/17 às 14h. Informações na CPL, Pç. Belarmino J. Rodrigues, s/n, Centro. Tel 74 36731707 - R: 210 ou pelo licitacao@uaua.ba.gov.
br, de 9 às 12h. Uauá/BA, 30/03/17. Max Denys Alves da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

PP SRP 10/17. Objeto: Aquisição de medicamentos e penso. Dia 11/04/17 às 9h. Menor preço
por lote. TP 04/17. Objeto: Elaboração de projeto de engenharia com orçamento para recuperação
12,00km de estradas vicinais no Município de Morro do Chapéu - Bahia/Convênio INCRA. Menor
preço global. Dia 18/04/17 às 9h. Informações/Edital http://www.morrodochapeu.ba.gov.br/. Morro
do Chapéu/Ba, 30/03/17. Márcio de Oliveira Gurgel. Presidente da CPL/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
CNPJ N: 14.215.826/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 - Abertura: 11/04/2017 às 10h00min. (horário de Brasília) - Objeto:
aquisição de peixes destinados a doação para pessoas carentes do município de Paripiranga/BA.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de
Licitação situada na Praça Municipal, 315, Bairro Centro, PARIPIRANGA, Estado da Bahia, CEP. 48.430000, no horário das 8:00 às 12:00h, telefax (75) 3279-2322. PARIPIRANGA, 29 de Março de 2017.
Jossivalter Neto de Carvalho- Pregoeiro.

