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BRASILEIRÃO 2013 Grêmio e São Paulo empatam e Flu perde para a Lusa; Vitória segue em na vice-liderança e Bahia cai duas posições

Favoritos vacilam e Leão segue em 2º
LUIZ TELES E AGÊNCIAS

T

rês jogos ontem completaram a tabela do
Campeonato Brasileiro
2013, que finalmente
tem agora todos os 20
clubes com o mesmo número
de partidas: cinco. Noite boa
para o Vitória, que apesar de
não ter entrado em campo, viu
resultados apenas favoráveis
para sua posição na tabela.
O Leão poderia ser ultrapassado por dois times: São Paulo
e Fluminense, mas ambos não
conseguiram ganhar seus jogos e se mantiveram atrás da
equipe baiana, 2º colocada na
competição. Por conta da Copa
das Confederações, o Brasileiro
entra em recesso e volta somente no dia 6 de julho.
O empate em 1 a 1 entre São
Paulo e Grêmio, no Rio Grande
do Sul, fez com que os dois
tricolores passassem o Bahia na
tabela. Assim como o Esquadrão, os dois clubes têm agora
oito pontos, mas superam o
time baiano no saldo de gols.
No jogo, realizado na Arena
Grêmio, os paulistas abriram o
placar no 1º tempo, com o artilheiro Luís Fabiano. O gol do
empate dos gaúchos saiu no
final do 2º tempo, com o ‘Gladiador’ Kléber.
A partida foi extremamente
equilibrada e qualquer uma
das equipes poderia ter saído
de campo com um triunfo. Foram diversas chances de gol
criadas, mas os atacantes não
estavam em uma boa noite,
situação contrária as dos ve-

teranos goleiros Rogério Ceni e
Dida, com ótimas atuações.
Ao sair do jogo, Luis Fabiano
avisou: “Pode ter sido meu último jogo pelo São Paulo. Todo
mundo sabe o esforço que fiz
para vir para cá. Uma vez que
sou colocado no mercado existe
interesse de outros clubes”.

Na Vila, Santos bate o Atlético-MG
O Santos conseguiu ontem seu primeiro triunfo após cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Com um
gol marcado logo no início de jogo, pelo volante Cícero (foto), num chute forte de fora da área que
contou com a colaboração do goleiro Vítor, o Peixe bateu o Atlético-MG por 1 a 0. Com o resultado, o
time paulista deixou a lanterna e a zona de rebaixamento. Já o Galo é agora o 18º colocado na tabela

Flu perde chance de liderar

No outro jogo das 22h, a Portuguesa sofreu bastante, foi
pressionada, mas conseguiu
sua primeira vitória no Brasileirão justamente contra o Fluminense, que poderia se tornar
líder isolado do campeonato se
vencesse o jogo.
A Lusa venceu por 2 a 1, jogando no Estádio do Canindé. O
time carioca foi melhor durante
grande parte do tempo, mas
assim como aconteceu na Libertadores e no Carioca, não conseguiu marcar.
O triunfo tirou a equipe paulista da zona de rebaixamento.
A Portuguesa está agora na 12ª
posição, com seis pontos. O Fluminense se mantém em 4º, com
nove pontos.
Souza, ex-jogador do Fluminense, abriu o placar num dos
únicos chutes da Portuguesa no
primeiro tempo. Rafael Sobis,
em ótima cobrança de falta com
muita força e efeito, deixou tudo
igual ainda na primeira etapa.
O time das Laranjeiras era
melhor após o intervalo, mas
não marcou quando teve a oportunidade e acabou sofrendo gol
de cabeça de Diogo. Sem forças
para reagir, conheceu sua segunda derrota no torneio.

SEÇÃO ‘VIAGEM NO TEMPO’
PARA DURANTE A COPA
Por conta da realização da
Copa das Confederações e da
cobertura especial que a
equipe de esportes de A
TARDE fará durante o evento,
a seção Viagem no Tempo,
publicada sempre às
quintas-feiras, entra em
recesso até o fim da
competição, que tem a
grande final marcada para
o dia 30 deste mês. Assim,
volta a ser publicada no
dia 4 de julho
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Ricardo Saibun / Santosfc.com.br / Divulgação

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO INTERIOR – DEPIN
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – COSEL

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial:

Nº
17/2013

Pregão Presencial:

18/2013

Objeto
Data
Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os 27.06.2013
Custodiados da Delegacia de Polícia de Xique Xique
Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os 27.06.2013
Custodiados da Delegacia de Andarí.

Hora
09:00
15:00

Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir o Edital e seus Anexos na Praça 13 de Maio
s/nº, Prédio sede da Polícia Civil, 4º andar, Piedade, Salvador-Ba, na sala da Comissão Setorial de
Licitação – COSEL/DEPIN, nas Delegacias de Polícia de Xique-Xique, situada na Av. ACM, s/n, Centro,
Xique-Xique/BA, Andaraí, situada na Rua Ibiarapitanga, s/n, Centro, Andaraí/BA, nos dias úteis e no
horário administrativo ou através da internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br Jefferson Íbis
Araújo Schmegel - Pregoeiro.

POLICIA CIVIL

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº. 107/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime
de empreitada por preço unitário, dos serviços necessários à reforma e
ampliação da Unidade Operacional SESI/Rio Vermelho, de acordo com as
condições e especificações constantes deste Edital e seu(s) anexo(s).
Abertura: 03/07/2013 às 09:30 h.
Retirada do Edital no Site da FIEB – www.fieb.org.br/ licitacoes
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 13.06.2013
Comissão de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 92 de 05 de julho de 2012 AGERBA, após a abertura da proposta de preço e apreciação da documentação de habilitação referente
à Concorrência nº 02/2013, Processo Administrativo nº 0901120201597, que tem como objeto a
Contratação de empresa para prestação de serviços de Vistoria periódica dos veículos automotores das
empresas e de particulares, de transporte intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia, vinculados
ao sistema controlado pela AGERBA, e em conformidade com a Lei Estadual 9.433/05, com as
disposições editalícias do referido certame, DECLARA classificada, habilitada e VENCEDORA, pelo critério
de julgamento de menor preço, a empresa FIT INSPECAO VEICULAR, com o valor de 65,00 (sessenta e
cinco reais) por vistorias na RMS e o valor de 90,00 (noventa reais) por vistorias no interior do Estado.
Salvador, 12 de Junho de 2013. Patrícia Silveira de Queiroz – Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

AGERBA

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA CORREGEDORIA GERAL DA SSP/BA
6ª COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
PORTARIA Nº 311/2012_RUA VISCONDE DE ITABORAHY, Nº 969, AMARALINA, SSA/BA_TELS. (71) 3116 3156 / 3159
REF.: PORTARIA Nº 360/2013_E_PAD Nº 0511130022469

EDITAL DE CITAÇÃO
00:00

'

Ministério da
Educação

PENALIDADE
A UFBA torna pública a aplicação das penalidades de advertência e multa no valor
de R$ 19.435,46 (dezenove mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta
e seis centavos) à PROSPECTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº
00.440.791/0001-70, em virtude do descumprimento do contrato firmado a partir
do Pregão Eletrônico nº 53/2010, Processo nº 23066.044785/10-54, devendo a
Contratada efetuar o recolhimento da multa no prazo de 03 (três) dias a contar
do primeiro dia útil posterior a esta publicação.

A Presidente da 6ª CPPAD faz saber ao Senhor JOSÉ RENATO FLORES CUNHA, Delegado de
Polícia Civil, Cadastro 20.281.598-2, que foi instaurado contra si Processo Administrativo Disciplinar Nº 0511130022469, que haveria trabalhado mal,quando esteve lotado na Delegacia
de Iaçú/BA, deixando de cumprir prazos e observar formalidades em inúmeros procedimentos
policiais, o que motivou o relaxamento de diversas prisões; condutas que podem configurar
incidência nos preceitos do art. 176, inc. XVI, c/c art. 192, inc. XII, ambos da Lei Estadual
nº 6.677/94. Não tendo sido encontrado no endereço constante dos autos para ser citado
pessoalmente, e estando em lugar incerto e não sabido, fica, pelo presente, citado para, no
prazo de 05 (cinco) dias, apresentar defesa prévia, Rol de cinco testemunhas, no máximo, e
indicar provas do seu interesse. Outrossim, fica o acusado desde já intimado a comparecer,
acompanhado de Defensor, nesta Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública,
situada à Rua Visconde de Itaborahy, Nº 969, Amaralina, nesta Capital, às 15h:30min, do dia
04/07/2013, para ser interrogado. O presente Edital é expedido para ciência do interessado,
conforme estabelece o Art. 219, § 3º e 4º, da Lei Nº 6.677/94.
Salvador/BA, 12 de junho de 2013.
Belª. Selma Viveiros Ferraz
Presidente da 6ª CPPAD

SSP

Salvador, 12 de junho de 2013
Dora Leal Rosa
Reitora

Tudo que você vai ler, assistir, ouvir,
vestir e experimentar por aí,
você vê antes aqui.
2 +.
Todo dia no seu
jornal A TARDE.

Ministério da
Integração Nacional

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 32/2013
OBJETO: Elaboração de projetos elétricos para aprovação das cargas existentes nas estações de bombeamento e aspersão
e nas estações de recalque que compõem a etapa I e II do projeto Baixio de Irecê, no estado da Bahia. Mais informações no
DOU, de 11.06.2013 e nos sites: www.codevasf.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
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