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TEMPESTADE Passagem pelo norte
da Europa cancelou voos e trens

Ciara deixa
ao menos
seis mortos e
vários feridos

FRANCE PRESSE
Londres, Reino Unido

A tempestade Ciara continuou ativa ontem na Europa, onde deixou seis mortos
desde o domingo, além de
vários feridos, em sua passagem pelo norte do continente, o que forçou o cancelamento de voos e trens,
deixando milhares de casas
sem eletricidade.
Um homem morreu em
seu veículo no domingo à
tarde na queda de uma árvore em estrada no sudeste
de Londres, informou a polícia ontem. Na Polônia, uma
mulher e a filha morreram
atingidas por um telhado arrancado pelo vento, que registrou rajadas de 100
km/h.
No noroeste da Eslovênia,
um homem de 52 anos morreu esmagado dentro de seu
carro, atingido por uma árvore.Asautoridadespediram

aos moradores do norte do
país que fiquem em casa.
Na Suécia, os ventos deixaram uma vítima: um navegador morreu pela manhã
depois que sua embarcação
adernou no sul do país. Uma
pessoa que o acompanhava
está desaparecida.
Outro homem também
morreu na República Checa
quando seu veículo saiu da
estrada devido à presença de
uma árvore que interrompeu
a via. Várias pessoas ficaram
feridas no país, onde os ventos atingiram 180 km/h, entre elas duas adolescentes em
Praga, atingidas pela queda
de uma árvore.

“Maior do século”

Duas mulheres também ficaram gravemente feridas
em Saarbrücken (Alemanha) na queda de uma árvore, e uma delas estava à
beira da morte, informou a
polícia. Um adolescente de

No Reino Unido, 180 alertas de inundação estavam vigentes ontem; ainda são esperados ventos gelados e neve
16 anos foi ferido na cabeça
em Paderborn (oeste) por
um galho de árvore.
Nos transportes, as grandes linhas ferroviárias, interrompidasnodomingoànoite

Na Polônia,
o vento chegou
a 100 km/h,
vitimando
uma criança
e a mãe

em toda a Alemanha, retomaram em parte o serviço
pela manhã, segundo o operador ferroviário Deutsche
Bahn. Mas as perturbações
continuarão sendo numerosas enquanto a tempestade se
desloca para o sul do país.
Em Frankfurt, um guindaste atingiu o teto da catedral que passa por reformas, provocando danos em
uma grande superfície.
Na Dinamarca, a ponte de
Öresund, que liga o reino à
Suécia, esteve fechado por
algumas horas.
A “tempestade do século”
ocupava as capas de muitos

jornais britânicos. “Em termos de territórios afetados, é
provavelmente a maior tempestade do século”, comparável apenas à de 2013, disse Helen Roberts, do órgão de meteorologia britânico Met Office.
No Reino Unido, 180 alertas de inundação continuavam vigentes ontem. Em alguns pontos, são esperados
ventos gelados e neve, mas a
parte mais intensa da tempestade já passou.
“Pode haver até 20 centímetros de neve nestas segunda e terça-feiras, com
ventos fortes. O risco de tem-

pestades de neve não pode
ser excluído”, disse Alex
Burkill, do Met.
Domingo, algumas partes
do Reino Unido receberam o
equivalente a um mês e meio
de chuva em 24 horas.
Na França, a tempestade
deixou cerca de 130 mil casas
no norte do país sem eletricidade. Noventa mil residências seguiam sem abastecimento ontem, segundo a
fornecedora Enedis.
Na região de Paris, a queda
de árvores nas estradas afetou o tráfego de trens regionais. Centenas de voos foram
cancelados em toda Europa.

HISTÓRICO

TERRORISMO

Oscar registra a pior audiência

Ataque extremista deixa
30 mortos na Nigéria

FRANCE PRESSE
Los Angeles, EUA

A transmissão da 92ª edição
dos Prêmios da Academia alcançou na noite de domingo
a pior audiência de sua história, com apenas 23,6 milhões de espectadores nos
Estados Unidos, uma forte
queda em comparação com
o ano passado, segundo a rede de TV ABC.
Em 2019 pararam em
frente aos televisores norte-americanos para assistir
ao Oscar, prêmio mais famoso do cinema, 29,6 milhões de pessoas, depois de

2018, em que apenas 26,5 milhões assistiram, o menor
número até aquele momento.
A edição de 2020 certamente será lembrada por ter
premiado como melhor filme Parasita, primeiro longa-metragem de língua estrangeira a ganhar a estatueta mais cobiçada.
Mas os críticos concordam que a cerimônia, que
durou mais de três horas e
meia, foi tediosa e deixou
poucos momentos memoráveis.
Pelo segundo ano consecutivo, os organizadores do

prêmio decidiram excluir a
figura do apresentador único, na esperança de repetir o
sucesso de 2019, mas as atuações das estrelas que se revezaram fazendo piadas e
apresentar os prêmios foram em geral decepcionantes.
O diretor sul-coreano
Bong Joon-ho “evitou que a
cerimônia fosse uma das
piores da história” dos Oscar, escreveu o site especializado IndieWire. “Grande
parte do que se propôs durante o Oscar 2020 simplesmente não funcionou”.
Quanto aos números mu-

sicais, entre Randy Newman
e Elton John, “parecia todas
as cerimônias dos Oscar que
já se viram nas últimas duas
ou três décadas”, publicou o
Washington Post.
O Oscar foi alvo de duras
críticas mais uma vez neste
ano por sua falta de diversidade étnica e cultural nas
indicações, além da ausência de mulheres na categoria
de melhor direção. Surgiram até pedidos de boicote
nas redes sociais.
Das 39 estatuetas douradas entregues nesta edição,
um terço foi parar nas mãos
de mulheres.

TOMADA DE PREÇOS 02/2020. Objeto: pavimentação e sinalização de Rua e Praça no Povoado Serra Pelada. Dia
28/02/2020 às 9:30h. Edital: na CPL, Av. Francisco Viana, 07, de 8:30 às 16:30h. Demais atos: http://www.caatiba.
ba.gov.br/diario. Caatiba/Ba, 11/02/2020. Robson Lima Rocha. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
CHAMADA PÚBLICA CP001/2020. Dia 27/02/2020 às 9:30h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios, através de
Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais. Edital/Demais atos: www.pmbonito.
ba.ipmbrasil.org.br. Bonito/Ba, 06/02/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PECANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

CNPJ N: 13.758.313/0001-55

CNPJ N: 13.040.233/0001-60

O Município de Nilo Peçanha/Bahia faz saber que realizará Tomada de Preço nº 02/2020 - para Contratar
proposta mais vantajosa de Execução de Obra e Serviços para Conclusão Da Construção De Quadra Escolar
Coberta Com Vestiários (FNDE) No Povoado De São Benedito Em Nilo Peçanha/BA- Saldo Remanescente.
Tipo: Menor Preço Global; sessão acontecerá no dia 05.03.2020 às 14hs, no setor de licitações da prefeitura,
sediado na Rua Raimundo Brito, S/N - Centro - Nilo Peçanha - Bahia - CEP: 45.440-000. Informações e editais
no setor de licitações das 08:00 às 14:00 horas ou através do e-mail licitacaonilo@outlook.com. Roberto
Eugenio O. Travassos - Presidente da CPL.

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 011/2020, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços manutenção e reparo das escolas do Município de Saubara., no dia 21 de fevereiro de 2020, às
10:00 (dez horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de
Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações
pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do site http://www.saubara.ba.gov.br/transparencia/licitacoesNovo, ou
através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br,
código BB nº 803935. Saubara, 10 de janeiro de 2020 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO GONCALVES

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

CHAMADA PUBLICA

CNPJ N: 13.908.728/0001-68

AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02;03;04/2020

CHAMADA PUBLICA 001/2020 - objeto: CREDENCIAMENTO de médicos de diversas especialidades,
clinicas para realização de exames e laboratórios para análise especificas de patologias em
pacientes da rede municipal de Saúde. Período de 11/02/2020 a 30/03/2020, com valores com base
na tabela SUS¹ e valores da tabela de desoneração aprovada pelo conselho Municipal de Saúde. O
edital poderá ser retirado no site www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.
br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim. Josenei Barbosa dos Santos Silva - Pregoeiro
e Presidente da COPEL.

O Município realizará em sua sede, em 21/02/2020: o PP02/2020 às 09h, com o objeto: Aquisição de
equipamentos odontológicos para as USFs do Fundo Municipal de Saúde; PP03/2020, às 13h, com o
objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para equipar as USFs, através de recursos de emenda
parlamentar.; PP 04/2020, às 16h, com o objeto: aquisição de equipamentos e material permanente para a
USFs do Povoado de Caldeirão do Mulato. tipo: Menor preço. Demais atos: www.antoniogoncalves.ba.io.org.
br e http://antoniogoncalves.emunicipio.com.br/antoniogoncalves/transparencia/transparencia_municipal.
php.Informações: licitacaopmag@hotmail.com/Tel:(74)3547-2722. Jussimeire Miranda F. Ferreira - Pregoeira
- Dec. 04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2020. Sessão - dia 27/02/2020 às 08:00horas, na Sala da
Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para Contratação de empresa, para a prestação de serviço na confecção de lanches,
tipo doces, salgados e outros, serviços de ornamentação, serviços de buffet e serviços com locação de espaços para
eventos, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Campo Formoso-Bahia. Informações com a
Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos Santos- Pregoeiro.
Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2020. Sessão - dia 27/02/2020 às 10:00horas, na Sala da
Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para Contratação de empresa para o fornecimento de combustível e derivados de petróleo
para atender os poços artesianos e a frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou locados, que servem a Prefeitura
Municipal de Campo Formoso e demais secretarias municipais, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Informações com a Comissão Permanente
de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.

CNPJ N: 14.235.048/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do município de Gongogi - Bahia fará realizar no dia 20/02/2020 às 13:15h, na Sede da
Prefeitura Municipal, situado na Rua Dom Eduardo Herberold, nº 17, Centro na sede deste Município,
na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-06/2020, menor Preço por lotes, que tem como objeto
e operação, contratação de Pessoa Jurídica, para fornecimento de material de construção, elétrico e
Hidráulico. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital
e seus anexos, que poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00
às 12:00h, até o dia 11 de fevereiro de 2020, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no
domínio www.gongogi.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet,
por exigência do ar t. 4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os
atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa
oficial. Gongogi-Ba. 10/02/2020.José Wildes Azevedo Santos-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA AGERBA Nº 001/2020
A AGERBA - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA, avisa aos consumidores,
concessionárias do setor de gás canalizado e demais interessados, a abertura da
Consulta Pública AGERBA Nº 001/2020, com o objetivo de obter subsídios, sugestões,
contribuições e informações adicionais para o aprimoramento da Resolução que institui
e regulamenta a modalidade de serviço de Distribuição de Gás intitulada Serviço de
Movimentação de Gás Canalizado e demais documentos apresentados. A íntegra
deste Aviso, com o detalhamento dos procedimentos da Consulta Pública, estará
disponibilizada na página da AGERBA, sob o título http://www.agerba.ba.gov.br –
Serviços/Cidadão – Confira mais serviços...Consultas Públicas – Consulta
pública n.: 001/2020.

CREDENCIAMENTO N.º 002/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Constituição Federal art. 37 e arts. 196 a 200, e as Leis Federal n.º 8.080/1990 e
n.º 8.666/1993 e suas alterações, fará realizar o Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas
para prestação de serviços de Coordenação de Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde,
para atendimento aos pacientes do Município de Coribe. O edital completo encontra-se na sede
desta Prefeitura, no período 12 de fevereiro á 30 de novembro de 2020 no horário de 08h00min
às 12h00min, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia. Informações (77) 3480 2120 /
2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe, Bahia, 10 de fevereiro de 2020. Manuel Azevedo
Rocha. Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 004/2020 - O Município de Coribe - Estado
da Bahia, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, torna público que nos termos da Lei n.º 8.666/93, fará
realizar pregão para registro de preço para futura e eventuais contratações de empresa para locação
de maquinas e caminhões destinados a manutenção de estradas vicinais do Município de Coribe,
abertura no dia 21/02/2020 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura,
na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.
ba.gov.br. Coribe - Bahia, 10 de fevereiro de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

FRANCE PRESSE
Kano, Nigéria

Pelo menos 30 pessoas morreram e várias mulheres e
crianças foram sequestradas no domingo à noite em
um ataque jihadista no estado de Borno, no nordeste
da Nigéria, onde o grupo Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap) está presente.
Os insurgentes “mataram nada menos que 30
pessoas, a maioria gente
que viajava pela estrada entre Maiduguri e Damaturu,

e incendiaram 18 veículos”,
informou em comunicado
Ahmad Abdurrahman Bundi, porta-voz do governo local.
Segundo ele, “muitas mulheres e crianças também foram sequestradas”.
O ataque aconteceu na altura do povoado Auno, a 25
km da capital do estado, Maiduguri.
Um membro das milícias
que colaboram com o Exército nigeriano para combater os extremistas islâmicos
indicou que cerca de 30 veículos foram queimados.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0160706-27.2009.8.05.0001
9ª Vara de Relações de Consumo
Classe Assunto: Procedimento Comum - DIREITO CIVIL
Autor: Condomínio Edifício Delnorte
Réu: Rosa Maria Pereira Valinas Cardoso e Silva e outros
Prazo: 20
Citados: Claudia Carla Moreira Valinas, Alfredo Pereira Valinas Filho e Alfredo Valinas Cerdeira Neto,
representado neste ato por sua genitora Cláudia Carla Simões Moreira Valinas. Prazo fixado para a
resposta: 15 dias. Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em local
incerto ou não sabido, ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADAS para responderem à ação, querendo, no lapso de tempo supra
mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local
de costume e publicado 01 vez, na forma da lei.
Juiz de Direito: OSVALDO ROSA FILHO
Diretora de Secretaria: Shirley Raposo dos Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº
003/2019.

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 003/2019. Tipo: Menor Preço por Lote, na forma de Execução
Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Pavimentação de Ruas - Etapa 2 - Lote 1 - Bairros Areia
Branca e Jambeiro, Etapa 2 - Lote 2 Bairros Vida Nova e Recreio Ipitanga em Lauro de Freitas Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71, no Município de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme Planilhas,
Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Requisitado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura. À empresa: PJ Construções e Terraplanagem Ltda. Valor
Global: Lote I - R$ 1.446.578,92 - (hum milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e
tenta e oito reais e noventa e dois centavos) e Lote II - R$ 2.627.626,22 - (dois milhões, seiscentos
e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos). Período Contratual: 04
(quatro) meses. Data da Adjudicação: 05/02/2020 e Data da Homologação: 07/02/2020. Moema
Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas, 10 de fevereiro de 2020.

LEILÃO DE 28 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 27/02/2020
a partir das 14h00

IMÓVEIS EM ALAGOAS • AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • MARANHÃO • MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL • MINAS GERAIS • PARAÍBA • PARANÁ • RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO SUL • SANTA CATARINA • SÃO PAULO • SERGIPE • TOCANTINS
À VISTA 10% DE DESCONTO • ÁREAS RURAIS • COMERCIAIS • RESIDENCIAIS • TERRENOS
LOTE 03 - TERRENO C/ 317,24m² - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA - HUMILDES
Rua D, lt. 24 da qd F) - Loteamento Reserva Olhos D’Água. Matr. 4.798 do RI local.

Lance Mínimo R$ 23.000,00 | Mínimo à vista: R$ 20.700,00

LOTE 04 - TERRENO C/ 303,91m² - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA - HUMILDES
Rua C, lt. 15 da qd. F - Loteamento Reserva Olhos D’Água. Matr. 4.795 do RI local.

Lance Mínimo R$ 21.000,00 | Mínimo à vista: R$ 18.900,00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no 6º Oﬁcial de
Registro de Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº 1.884.476 em
05/02/2020 e 1º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 221.607 em 06/02/2020.
Leiloeiro Oﬁcial: Fabio Zukerman - Jucesp 719.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

