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BA-VI Com time de transição, Tricolor tem mais tempo para descansar; Leão enfrenta maratona de partidas

Em ritmos diferentes
Felipe Oliveira / EC Bahia

LIBERTADORES

Brasileiros
decidem vaga
para terceira fase
da competição

Letícia Martins / EC Vitória

NUNO KRAUSE*

NUNO KRAUSE*

ssim como todo o
mundo, a dupla Ba-Vi
sofre nas mãos da
pandemia de Covid-19. O Leão, que
antes já estava em crise financeira, teve seu problema agravado. O Bahia, que projetava o
maior orçamento da história
do Nordeste em 2020, arrecadou quase R$ 50 milhões a
menos do que o esperado.
Do lado rubro-negro, porém, o buraco foi mais embaixo. O planejamento para
2021 não pôde incluir, como
ocorreu no ano passado, a
equipe de transição. O calendário apertado mistura Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Tudo
sendo disputado com o mesmo elenco. Amanhã, o Ba-Vi
do Baianão marcará a sétima
partida do Vitória na temporada. Só no mês de março,
serão, ao todo, oito jogos.
Vale lembrar que o Leão ainda tem dois confrontos pelo
Baianão que foram adiados. A
decisão da Federação Bahiana
de Futebol (FBF) foi motivada
por surtos de Covid-19 em adversários do Rubro-Negro: Vitória da Conquista, pela segunda rodada, e Jacuipense, pela
quarta. Como a entidade vai
alocar os confrontos dentro do
prazo que se encerra a primeira
fase do certame, o Vitória ainda tem duas partidas para encaixar no calendário.
Enquanto isso, no lado tricolor da capital baiana, as coisas estão mais “tranquilas”.
Pelo menos no aspecto físico.
Com a garantia do time de
transição, apesar da situação
financeira, o Bahia pôde descansar entre as temporadas
2020 - que terminou em 25 de

Tranquilidade e incerteza.
Duas palavras que definem as
situações de Grêmio e Santos,
respectivamente, hoje, na Copa Libertadores da América.
Ambos entrarão em campo pelo jogo de volta da segunda
fase da competição.
O Tricolor gaúcho está com
a vaga na terceira fase praticamente encaminhada. Contra o Ayacucho, do Equador,
venceu a primeira partida por
6 a 1, na Arena do Grêmio.
Mesmo na altitude de Quito, a
2.850 metros acima do nível
do mar, no estádio Olímpico
Atahualpa, o Imortal dificilmente vai perder por 5 a 0. O
duelo começa às 21h30 (da
Bahia).
A confiança é tanta que o
clube confirmou, por meio do
Twitter, no último sábado, que
vai levar a equipe reserva para
o Equador. O técnico Renato
Portaluppi também não estará
presente. Quem vai ficar na
beira do gramado será o auxiliar Alexandre Mendes.
Do lado santista, a situação
exige muito mais concentração. Atual finalista da Libertadores, o Peixe está em posição de vantagem, mas a classificação está bem longe de ser
garantida. Na Vila Belmiro, no
jogo de ida, o Alvinegro praiano venceu o Deportivo Lara
(VEN) por 2 a 1.
Dessa forma, uma vitória
simples por 1 a 0 dá a vaga ao
clube venezuelano. Vale lembrar que o técnico Ariel Holan
não terá à disposição os atacantes Marinho e Kaio Jorge,
destaques da equipe.
A partida será disputada no
estádio Olímpico de La UCV, na
capital da Venezuela, Caracas,
às 19h15 (da Bahia).

A

Raniele estará à disposição de Cláudio Prates para o clássico
fevereiro – e 2021 – que começou em 21 de fevereiro.
Os aspirantes, inclusive, já
jogaram campeonato de “time principal”. A estreia da Copa do Nordeste, contra o Salgueiro, marcou o único triunfo
do Tricolor no torneio. Amanhã, eles estarão em campo no
segundo Ba-Vi do ano. No primeiro, deu Vitória, pelo placar
de 1 a 0. No Baianão, os dois
clubes estão fora da zona de
classificação para a semifinal.
O Bahia tem quatro jogos disputados. O Vitória tem dois.

Existe solução?
Para amenizar o cansaço da
maratona de jogos, o preparador físico Ednilson Sena diz

que o elenco tem que seguir
um ritmo específico de programação. O clube perdeu para o
Ceará pela Copa do Nordeste
no dia 6 de março. Depois, teve
que viajar sete horas até a cidade de Rio Brilhante, onde
bateu o Águia Negra pela Copa
do Brasil no dia 9. Voltou para
Salvador para jogar o Ba-Vi no
dia 13 e amanhã, às 18h, enfrentará novo Ba-Vi.
“A gente começa a trabalhar
logo após o jogo. Tentamos
alimentar o mais rápido possível, dando suplementos.
Nesta segunda, é a fase do CK.
É extraída do atleta uma quantidade de sangue para ver o
desgaste físico das fibras musculares. Isso se dá entre 24 e 48

Vico não ficou fora de nenhum jogo na temporada até agora
horas. Nesta terça eles farão
uma atividade mais moderada. Para os que vão jogar, fazemos uma atividade menor.
Quem fica no banco faz uma
atividade mais moderada.
Quem não está na relação treina um pouco mais”, discorre.
Ednilson complementa ressaltando a importância de um
elenco mais recheado para tornar possível essa sequência.
“O Vitória vem armando uma
equipe com até 3 atletas por
posição. Então com os dados
de jogo a jogo nossa equipe
vem sentando e analisando caso a caso”, afirma.

Aprendizado
Do lado do Bahia, o volante

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

EDITAL NUMERO : 001 - 2021
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, PASSADO NA FORMA ABAIXO.
O DOUTOR ANTONIO BOSCO DE CARVALHO DRUMMOND, JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA 7 VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA, na forma da lei etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramitam os autos
da ACÃO DE DESAPROPRIAÇÃO NUMERO: 8148098-69.2020.8.05.0001, proposta pelo ESTADO DA BAHIA em
face da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. O objeto é a desapropriação, fundada em utilidade pública do
imóvel matriculado sob o nº 37.935, no 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA, com área
de 43.961,00m², e localizado na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, s/nº, Calçada, no Município de Salvador/BA,
pertencente à empresa estatal PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, ora Expropriada. Pela desapropriação
foi ofertada a importância de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) depositada pelo expropriante. O
presente edital tem a finalidade de intimar terceiros interessados para que tomem ciência dos termos da ação
supramencionada (art. 34 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941), bem como para que, querendo,
possam impugnar titularidade da área objeto da desapropriação ou requerer o que for de direito, no prazo de 10
(dez) dias, contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Assim
é expedido o presente edital que será publicado e afixado em local de costume com a ciência de que este Juízo
funciona no Fórum Ruy Barbosa, 3 andar, sala 346, Praça D. Pedro II, s/n - Nazaré, Salvador - BA, 40040-900,
PASSADO na cidade de Salvador-BA em 10 de fevereiro de 2021. Eu, Edmilson Pereira de Almeida, Técnico
Judiciário o digitei. E eu, ANTONIO BOSCO DE CARVALHO DRUMMOND, Juiz de Direito, o conferi e assinei.

BAHIA PESCA S/A

PREGÃO ELETRÔNICO 09/21. PA 30/21. Menor preço global. Dia 29/03/21 às 10h. Objeto: serviços de
limpeza pública, inclusive com o transporte de residuos coletados até o aterro sanitario sendo que o aterro
e combustivel por conta da contratada, com utilização de veiculos, equipamentos, ferramentas, materiais e
disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.
org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 11 de março de 2021. Joseval
Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária da COOPVENFS - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS - VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA. Presidente da COOPVENFS, conforme
Estatuto Social da Entidade convoca seus cooperados, para Assembléia Geral Ordinária, a ser
realizada na a Avenida Santo Antonio, 326 – 41.932-0 – Edifício Vitória Multi Center – sala 302 –
Feira de Santana – Bahia, Bairro: Capuchinhos – CEP 44.076-050, no dia 27/03/2021, às 08:00
horas em primeira chamada com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 09:00 horas
em segunda chamada com a presença da metade mais um dos associados e às 10:00 horas em
terceira e última chamada com a presença mínima de 10(dez) associados, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: I. Prestação de contas do exercício de 2020; II. Eleição do Conselho
Fiscal; III.
Feira de Santana-Ba, 16 de março de 2021
Jorge Dantas Mota - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Bahia Pesca S/A, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 23 de março de 2021, às 09hs, realizada através
de vídeo chamada, em virtude do Decreto nº 19.528 de 16 de março de 2021, com a
seguinte ordem do dia:
1.Eleição de dois suplentes do Conselho de Administração;
2.Eleição de um titular e seu respectivo suplente do Conselho Fiscal;
3.O que ocorrer.
Salvador, 15 de março de 2021
Lucas Teixeira Costa
Presidente do Conselho de Administração

BAHIA PESCA

Raniele destacou, ontem, em
entrevista coletiva, que a derrota no clássico teve um “lado
positivo”. “Deu para estudarmos um pouco a equipe do
Vitória e saber onde erramos
no jogo de sábado e poder
corrigir nesse jogo de quarta-feira”, ponderou.
Com apenas quatro pontos
conquistados em quatro jogos
no Baianão, o Tricolor está em
quinto, fora da zona de classificação para a próxima fase.
Caso perca amanhã, a equipe
terá apenas cinco partidas para reagir na competição. Vale
lembrar que o Tricolor defende
o tricampeonato baiano.
*SOB SUPERVISÃO DO EDITOR DANIEL DÓREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/21. Dia 26/03/21 às 9h. Objeto: fornecimento de frutas, legumes e verduras.
Menor preço por item. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua José Alves De Almeida, s/n,
de 8 às 12h. Menor preço por item. Iraquara/Ba, 16/03/21. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira

IML BUSCA FAMILIARES DE MORTO IGNORADO
O Instituto Médico Legal Nina Rodrigues avisa sobre um corpo que se encontra em suas dependências e ainda não foi procurado por familiares.
O cadáver ignorado, sexo masculino, aparentando ter de 30 a 35 anos, de cor parda, cabelos
cacheados, sem cicatrizes e tatuagens.
Para mais informações, o telefone do IML é (71) 3116-8600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Itapitanga - BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 007/2021,
em 26/03/2021 às 09:00h, em sua sede, que visa a futura contratação de empresa para fornecimento
de medicamentos e soros. O Edital completo estará á disposição dos interessados no setor de
Licitações na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário das 08:00 ás 13:00 horas,
ou através do correio eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com. Informações pelo telefone
(73) 3246-2445. Os demais atos serão publicados no site: www.itapitanga.ba.gov.br. Clebson Santos
Moreira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
AVISOS DE LICITAÇÕES - O Município de MACAUBAS/BA, por meio do Pregoeiro e CPL, comunica aos interessados
que realizará licitação, conforme datas abaixo indicadas. Informações no endereço: Rua Dr Vital Soares 268 1º
andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 77-3473-1461. Editais
e eventuais alterações disponíveis no site acima e no endereço: http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/.
PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021 – Data 26/03/2021, às 8h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br,
Objeto: Contratação de Empresa especializada em fornecimento parcelado de Gêneros Alimenticios para merenda
escolar, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Macaubas/BA. Marco Antonio Lima
de Medeiros – Pregoeiro.
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021 – Serão recepcionados a partir da data de publicação até a data da sessão
de classificação e julgamento no dia : 15/04/2021 as 9:00 h, projetos de venda e demais documentos, com
Objeto: Chamamento Publico para Aquisição de gêneros alimentícios proveniente da agricultura familiar e/ou
empreendedores familiares rurais ou suas organizações, para alimentação escolar dos alunos da rede pública de
ensino. Edberio Marcondes Nascimento Caires – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PE nº 006/2021 – SRP . A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço”
Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 26/03/2021 às 10h:30min Nº
861697 PE nº 006/2021 – SRP Objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para fornecimento
de refeições tipo marmitex, para atender às necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12
meses, especificados no Anexo I do edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e
subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://
pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem
ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 12/03/2021. Sibele
Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, Empresa
Pública, com sede na Avenida Edgard Santos, nº 936, Narandiba, Salvador/Bahia, vem por meio
do GRUPO DE TRABALHO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, constituída através da Portaria
DIPRE nº 113/2019, com base nas prerrogativas que lhes foram conferidas, notificar o Sr Antônio
Carlos Paim Cardoso, na qualidade de Ex-gestor, da continuidade do processo de Tomada de
Contas Especial – TdeCE, referente ao Convênio citado na tabela. Com o objetivo de concluir os
trabalhos da Tomada de Contas Especial, oportunizamos o envio de manifestação no prazo de 10
(dez) dias corridos, após publicação deste edital.
Convênio nº

Município

Ex-Gestor

Processo Administrativo TdeCE

Comissão TdeCE

289/10

Amélia Rodrígues

Antônio Carlos 043.11383.2021.0001204-72
Paim Cardoso

Portaria DIPRE
nº 031/2021

Salvador, 15 de março de 2021
João Sampaio e Cerqueira
Coordenador do GT de TdeCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.002/2021. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP P 13 e P45 e água mineral 20L
destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores da prefeitura do
Município de Mucugê-BA. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 29/03/2021, às 09 h. LOCAL: Sede da Pref.
Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado
de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura no endereço http://www.
pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/, Mucugê/BA, 15 de março de 2021, Marinélia Paraguassú
Novaes Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.003/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de Consultoria e Assessoria na Exportação e Lançamentos de dados dos Sistemas
de Contabilidade, Folha de Pagamento, Contratos, Licitação/Inexigibilidade/Dispensa, Obras, Convênios,
Patrimônio, Almoxarifado, frota, Consumo de Combustível e demais tabelas de captura para o Sistema
Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia; tendo como
finalidade a captura e transferência por via eletrônica de dados e informações da Gestão Pública Municipal,
consubstanciado nas Resoluções 1120/2005, 1267/2008 e 1282/2009 do TCM/BA no município de Mucugê/
Bahia. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 30/03/2021, às 09 h. LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital
encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca
Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura no endereço http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.
com.br/, Mucugê/BA, 15 de março de 2021, Marinélia Paraguassú Novaes Oliveira - Pregoeira.

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 024/2021. O Município de Coribe - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 13.979/20 e a Lei n.º 8.666/93, fará
realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução
de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma
das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente
da pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, abertura no dia 26/03/2021 às
15hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro.
Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 15 de março de 2021.
Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/21. PA 59/21. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de gêneros
alimentícios. Recebimento das propostas e habilitação: 16/03/21 a 26/03/21 até as 13h. Abertura das
Propostas: 26/03/21 às 13h. Disputa: 26/03/21 às 14h. ID n° 861213. /////////////// PREGÃO ELETRÔNICO
SRP 02/21. PA 60/21. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores
de roda. Recebimento das propostas e habilitação: 16/03/21 a 26/03/21 até às 9h. Abertura das Propostas:
26/03/21 às 9h. Disputa: 26/03/21 às 10h. Editais: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, ou www.
licitacoes-e.com.br, ID n° 861590 ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros
atos: http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Cordeiros/Ba, 16 de março de 2021.
Mariana Maria de A. Pereira. Pregoeira

