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ARGENTINA Saqueadores aproveitaram
a greve da polícia para realizar furtos

Manifestantes
tentam bloquear
a sede do
governo

Córdoba
enfrenta
grande onda
de saques
FOLHAPRESS
Buenos Aires

A cidade de Córdoba, a segunda maior da Argentina, viveu
uma onda de violência e saques entre anteontem e ontem. Duas pessoas morreram
e 60 acabaram feridas. Ontem, as aulas e o transporte
público foram suspensos e os
bancos não abriram.
Os saqueadores se aproveitaram da greve da polícia estadual para realizar furtos em
supermercados, concessionárias de motos, lojas de eletrônicos e eletrodomésticos e
residências. Alguns locais
chegaram a ser incendiados.
Depois de uma madrugada
cheia de ocorrências, o governo da Província (Estado) chegou a um acordo com os grevistas e a paralisação foi encerrada.
Os sete mil policiais que estavam parados em um quartel
da cidade voltaram às ruas. A
classe, que tem salário mínimo de 6 mil pesos (R$ 2.280),
pedia para receber 13 mil (R$

FRANCE PRESSE
Kiev

Manifestantes pró-europeus
tentaram bloquear novamenteontem a sede do governo na
Ucrânia, onde acontece o conselho de ministros, enquanto
milhares de manifestantes
permanecem na Praça da Independência em pleno centro de Kiev.
O multidão, que exige a saída do primeiro-ministro Mykola Azarov e do presidente
ucraniano, Viktor Yanukovich, permaneceram atrás do
cordão policial. Eles gritavam
“vergonha” e “renúncia”.

Os 7 mil
policiais que
estavam parados
voltaram às
ruas. Eles
passarão a
receber o
equivalente a
R$ 3.040

Duas pessoas morreram e 60 acabaram feridas em ataques contra lojas

4.940). Pela negociação, a remuneração passará a ser de 8
mil pesos (R$ 3.040).
O governador de Córdoba,
José Manuel de La Sota, afirmou que a polícia perseguirá
“todos os delinquentes e saqueadores”.
Durante a madrugada de
ontem, La Sota usou o Twitter
para criticar a Casa Rosada. O
político disse que o governo
federal não enviou reforços da

força policial ligada ao Exército. Ele escreveu para a presidente Cristina Kirchner,
também usuária da rede social: “@ CFKArgentina reiteramos pedido urgente de envio da força policial nacional a
Córdoba. Os saques justificam
uma resposta urgente”.
Depois, o governador divulgou uma carta na qual publicou o telefone de vários
funcionários do gabinete pre-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO
CNPJ N: 16.418.683/0001-31

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 057/2013
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo- Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 057/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para o fornecimentos de combustíveis e lubriicantes para atender a frota de veículos, caminhões, ônibus e máquinas pertencentes a esta Prefeitura ou a serviço e fornecimento de Gás liquefeito para o atendimento de diversos setores
vinculados a Prefeitura, que será realizado no dia 17.12.2013 às 09:00 hs, Praça Policarpo F. dos Anjos, 01 - Centro,
Ribeirão do Largo/Ba. O Edital deverá ser retirado até o dia 13.12.2013 no setor de licitações desta Prefeitura.
Nádia Maria Silva Xavier - Pregoeira, Ribeirão do Largo, 03/12/2013.

UCRÂNIA

Apelo

sidencial que não teriam respondido suas ligações. Pela
manhã, o governo anunciou
que enviaria dois mil homens
para a cidade.
Durante toda a noite de ontem, vizinhos e comerciantes
fizeram barricadas para tentar evitar os furtos e roubos,
a maioria realizada por quadrilhas. Membros da torcida
organizada La Gloria, do time
de futebol Instituto de Cór-

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ N.º 14.043.574/0001- 51

LICITAÇÃO 428/2013 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 046/2013
Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de sinalização horizontal e vertical, para demarcação de paradas
de veículos dos modais de transportes regulares do Município de Feira de Santana.Tipo: Menor Preço. Data: 09/01/2014
às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital e informações no Depto. de Licitação e Contratos,
mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8319/8345. FSA, 05/12/2013.
Adriana Estela Barbosa Assis – Presidente da CPL.

doba, subiram armados no teto da sede do clube para evitar
que o local fosse saqueado.
Enquanto isso, moradores
da cidade que participaram
dos saques usaram as redes
sociais para exibir as mercadorias que carregaram. Diversas pessoas publicaram fotos
de roupas e comidas roubadas.
Um dos usuários escreveu:
“Com o que saqueamos temos
comida para um ano todo”.

Ontem, o primeiro-ministro
ucraniano pediu à oposição o
fim da “escalada” de tensão
política, provocada pela rejeição do governo a assinar um
acordo de associação com a
União Europeia (UE).
“O Parlamento expressou
ontem (terça-feira) sua confiança no governo. É um fato
que a oposição e nossos sócios
estrangeiros devem aceitar.
Peço o fim da escalada da tensão política”, declarou Azarov
no início de um conselho de
ministros.
Quase três mil manifestantes permanecem na Praça da
Independência, símbolo da
Revolução Laranja pró-ocidente de 2004, onde foram
instaladas barracas e fogareiros para combater o frio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ N: 13.694.138/0001-80

AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 050/2013
A Prefeitura Municipal de Condeúba - Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
público que será realizada uma licitação na modalidade Pregão Presencial nº 050/2013, cujo objeto
é a contratação de empresa(s) para o fornecimento de combustíveis, lubriicantes e gás liquefeito
para atender as secretarias municipais, que será realizado no dia 17.12.2013 às 08:30 hs, Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/Ba. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura.
Antônio Alves de Lima - Pregoeiro, Condeúba - Ba - 04/12/2013

DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOCA
CNPJ N: 13.906.789/0001-96

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 440/2013
A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, torna público, nos termos das Leis nº 10.520/2002 e nº
8.666/36, Decreto Municipal nº 036/2009, Decreto Municipal nº 027/2013, a abertura da Licitação
na Modalidade Pregão Presencial nº 440/2013 que será no dia 19/12/2013, às 07:30 hs na sede
da desta Prefeitura. OBJETO: a contratação de empresa(s) para o fornecimento de Combustíveis,
Lubriicantes e Gás Liquefeito, com entrega parcelada, para atender às necessidades das Secretarias
Municipais por um período de 12 (doze) meses, conforme especiicações do Anexo I. Informações e
Edital através do e-mail: licitacao.pmbc@gmail.com e na Prefeitura Municipal. Fone 77 3436-3006
/ 3436-3007. Barra do Choça, 04/12/2013. Publicação de demais Atos no site do Diário Oicial do
Município: www.barradochoca.ba.io.org.br. Oberdam Rocha Dias - Prefeito Municipal.
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Abertura: 18/12/2013 às 09h30 (horário de Brasília) - Objeto: Contratação de serviços de locação, montagem e
desmontagem de estruturas físicas para uso da Polícia Militar da Bahia durante a Operação Carnaval/2014 Família: 08.42 - Site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus
anexos na sede do Departamento de Apoio Logístico - Coordenação de Licitações e Contratos, na 5ª Avenida, nº
590, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h
ou pela internet, nos sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores esclarecimentos
através do telefone (71) 3115-9312/9303 e/ou telefax (71) 3115-9306.

Salvador, 04/12/2013 - Reuber Damasceno dos Santos - Cap PM - Pregoeiro Oficial.
__________________________________________________________________________________
POLÍCIA MILITAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA
CNPJ: 13.910.211/0001-03

PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2013
OBJETO: Aquisição de medicamentos, penso e equipamentos hospitalares destinados à Secretaria de Saúde, Hospital, SAMU etc., ( 1.º Semestre 2014). Abertura das propostas dia 17/12/2013 às 08:30, na sala de licitações, situada à
Pça. JJ Seabra, 172, 1.º andar- Centro- Jaguaquara, onde encontram-se à disposição dos interessados o edital e seus
anexos. Jaguaquara, 04 de dezembro de 2013. Joselita Oliveira da Silva. Pregoeira

Quem disse que jornal é só
para adultos?

PREGÃO PRESENCIAL N.º 045/2013
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente e didáticos destinados á manutenção das diversas Secretarias da
Prefeitura deste Município (1.º Semestre 2014). Abertura das propostas dia 18.12.2013 às 08:30, na sala de licitações,
situada à Pça. JJ Seabra, 172, 1.º andar- Centro- Jaguaquara, onde encontram-se à disposição dos interessados o
edital e seus anexos. Jaguaquara, 04 de dezembro de 2013. Joselita Oliveira da Silva. Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2013
OBJETO: Aquisição de combustíveis, aditivos e derivados para abastecimento dos veículos da frota e locados da
Prefeitura de Jaguaquara. Abertura das propostas dia 19/12/2013 às 08:30, na sala de licitações, situada à Pça. JJ
Seabra, 172, 1.º andar- Centro- Jaguaquara, onde encontram-se à disposição dos interessados o edital e seus anexos.
Jaguaquara, 04 de dezembro de 2013. Joselita Oliveira da Silva. Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N.º 047/2013

OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores e serviços de alinhamento e balanceamento destinados aos
veículos das diversas secretarias da Prefeitura de Jaguaquara. Abertura das propostas dia 19/12/2013 às 14:00 na
sala de licitações, situada à Pça. JJ Seabra, 172, 1.º andar- Centro- Jaguaquara, onde encontram-se à disposição
dos interessados o edital e seus anexos. Jaguaquara 04 de dezembro de 2013. Joselita Oliveira da Silva. Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2013
OBJETO: Fornecimento de materiais de consumo diversos (materiais de limpeza e gêneros alimentícios, descartáveis)
destinados á manutenção das diversas Secretarias, SAMU, e Hospital Municipal deste Município no 1.º semestre de
2014. Abertura das propostas dia 20.12.2013 às 08:30 na sala de licitações, situada à Pça. JJ Seabra, 172, 1.º andarCentro- Jaguaquara, onde encontram-se à disposição dos interessados o edital e seus anexos. Jaguaquara, 04 de
dezembro de 2013. Joselita Oliveira da Silva. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2013
A CPL da PM de Iguaí - BA realizará licitação na modalidade PP em 18/12/13 às 14:00hs, em sua sede para contratação de empresa para fornecimento de materiais escolares e didáticos para o ano letivo de 2014. Edital na sede.
T: (73) 3271 2110. Divulgação dos outros atos- Diário Oicial-site: www.iguai.ba.io.org.br. Ana Paula Matos da Silva
- 04/12/13 - Presidente CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2013
A CPL da PM de Iguaí - BA realizará licitação em 18/12/13 às 10:00h, em sua sede para contratação de empresa
especializada para prestar serviço de transporte escolar no âmbito municipal para o ano letivo de 2014. Edital na
sede. T:(73) 3271 2110. Divulgação dos outros atos- Diário Oicial-site: www.iguai.ba.io.org.br. Ana Paula Matos da
Silva - Presidente CPL. 04/12/2013.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2013
A CPL da PM de Iguaí - BA realizará licitação na modalidade PP, em 18/12/13 às 08:30h, em sua sede para fornecimento de combustível e lubriicantes para abastecimento dos veículos e no ano de 2014. Edital na sede. T:
(73)32712110. Divulgação dos outros atos- Diário Oicial-site: www.iguai.ba.io.org.br. Ana Paula Matos da Silva Presidente CPL. 04/12/2013.

A TARDINHA.
Todo sábado no seu
jornal A TARDE.

