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A Unidos do Viradouro é a
grande campeã do Carnaval
do Rio de Janeiro. O resultado dos desfiles das escolas
de samba do Grupo Especial
foi divulgado ontem pela Liga Independente das Escolas
de Samba (Liesa), na Praça da
Apoteose. Esta é a segunda
vitória da escola, que também levou o título 1997.
Com o enredo ‘Viradouro
de alma lavada’, dos carnavalescos Marcus Ferreira e
Tarcísio Zanon, a escola de
Niterói resgata a bravura das
escravas de ganho do Abaeté, que trabalhavam para
comprar a alforria de parentes e amigos. “Viradouro de
alma lavada descreve a valentia e a bravura das mulheres que fizeram parte do
início das páginas da história de liberdade do nosso
país”, explica a descrição do
desfile deste ano.
Em segundo lugar ficou a
Acadêmicos do Grande Rio,
com o enredo ‘Tata Londirá
– O canto do caboclo no Quilombo de Caxias’, dos carnavalescos Gabriel Haddad
e Leonardo Bora. A escola
contou a história de João Alves Torres Filho, o babalorixá Joãozinho da Gomeia,
que virou um ícone do candomblé no Brasil.
Os envelopes com as notas
das escolas foram abertos na
seguinte ordem: fantasias,
samba-enredo, comissão de
frente, enredo, alegorias e
adereços; bateria, mestre-sala e porta-bandeira;
evolução e harmonia. A pontuação da escola nos quesitos considerou três das cinco
notas. Foram descartadas a
maior e a menor nota.
As notas foram atribuídas
a cada escola pelos 45 jurados do Carnaval de 2020. As
seis que somaram mais pontos voltam ao Sambódromo
no próximo sábado (29), para o tradicional desfile das
campeãs. Desfilam, além da
Viradouro,
Mangueira,
Grande Rio, Salgueiro, Mocidade e Beija-Flor.

SAMBA Com o enredo ‘Viradouro de alma lavada’, escola resgata bravura
das escravas de ganho do Abaeté, que trabalhavam para comprar alforrias
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Comissão
vai tentar
intermediar
fim do motim

Viradouro é a campeã do
Carnaval no Rio de Janeiro

Carol de Souza / AFP / 24.2.2020

Uma comissão para buscar
uma solução que ponha fim
à paralisação de parte dos
policiais militares do Ceará
foi definida ontem. Os nomes foram definidos após
uma reunião na sede do Ministério Público do Estado
(MP-CE), que sugeriu a criação do grupo. Além do procurador-geral do estado, Juvêncio Viana, farão parte da
comissão o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), o
corregedor-geral, desembargador Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral de
Justiça, Manuel Pinheiro.

Conversa

Esta é a 2ª
vitória da escola,
que levou título
em 1997
Carl de Souza / AFP Photo / 23.2.2020
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Pelo Twitter, o presidente da
Assembleia Legislativa do
Estado do Ceará, deputado
José Sarto (PDT-CE), afirmou
que “a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) buscará interlocutores com o
movimento”.
A avaliação das autoridades é que há necessidade de
abrir um canal de conversa
com os policiais, mas sem
recuar de punições já determinadas pelo comando da
Polícia Militar.
A comissão também não
deverá negociar os termos
da proposta de reajuste que
já havia sido apresentada
pelo governo do estado e, segundo o governador Camilo
Santana, havia sido negociada e aceita por dirigentes de
associações de militares e
parlamentares ligados à categoria. O soldo de um soldado, hoje de R$ 3,2 mil, passaria a ser R$ 4,5 mil até o
final de 2022.

Assassinatos

Rebaixamentos

Foram rebaixadas as escolas
Estácio de Sá, com o enredo
‘Pedra’, e União da Ilha do
Governador, com o enredo
‘Nas encruzilhadas da vida,
entre becos, ruas e vielas; a
sorte está lançada: salve-se
quem puder!’.
Com os dois rebaixamentos este ano, o Grupo Especial volta a ter 12 escolas. A
primeira divisão do samba
passou a ter 13 escolas depois
que os rebaixamentos de
2017 foram suspensos. Paraíso do Tuiuti cairia para a Série A, mas a Liesa decidiu,
antes da apuração, que nenhuma escola seria rebaixada devido aos acidentes que
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Comissão de frente levou aquário com 7 mil litros de água

ocorreram durante os desfiles da própria Tuiuti e da
Unidos da Tijuca.
Ficou decidido em 2017,
porém, que duas escolas seriam rebaixadas do Grupo
Especial em 2018, o que também não ocorreu. Império
Serrano e Grande Rio, que
ficaram nas últimas posi-

ções, permaneceram no
Grupo Especial para 2019.
Com isso, houve 14 escolas
nos dias principais de desfiles no Sambódromo do Rio,
número que caiu para 13
com o rebaixamento de Imperatriz Leopoldinense e
Império Serrano no ano passado.

Cantora baiana Margareth Menezes desfilou na escola

Até a meia-noite às 23h59 de
segunda-feira (24), ao menos 170 pessoas foram assassinadas no Ceará desde o
início do motim, no último
dia 19. Os registros abrangem homicídios dolosos
(quando o assassino age
com a intenção de matar),
feminicídios e latrocínios
(furto seguido de morte).
Procurada pela Agência
Brasil, a assessoria da Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Ceará disse que,
por uma questão de “estratégia de segurança”, não divulgará mais balanços de
mortes durante o motim que
hoje completa nove dias.

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PREGÃO PRESENCIAL 04/2020. Objeto: aquisição de peças para manutenção dos veículos escolares. Dia 12/03/2020
às 9h. Edital: na sede, Praça Dr. Araújo Pinho, 14 ou www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario.
Informações: tel. 7532482489. Coração de Maria/Ba, 27/02/2020. Vanessa Mota da C. Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

TOMADA DE PREÇO 04/2020. REPUBLICAÇÃO. Objeto: construção do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) e o seu muro de entorno. Entrega dos
envelopes: 13/03/2020 até 9:30h. Edital: na sede, ou e-mail: licitapmib@gmail.com.
Informações: tel. 7436482110. Ibipeba/Ba, 27 de fevereiro de 2020. Demóstenes de S.
Barreto Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2020 - CONVALE

O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo. Pregão
Eletrônico SRP nº. PE001/2020, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 805603. Objeto:
Registro de Preços parra contratação de empresa especializada no fornecimento de cones, bandeiras e
placas de sinalização de trânsito para o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá
- CONVALE, mediante a necessidade da contratante. Dia: 11/03/20320 ás 09:00h Para obter o Edital, no
mesmo endereço, das 08:00 às 17:00 h. Informações: Telefone: (73) 3533 -2739 ou consorciodovale@
hotmail.com. Maracás-BA, 21 de fevereiro de 2020. Danilo José de Souza Vieira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 003/2020 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se
encontra disponível na sala da CPL Rua do Bendegó, s/n, Centro Adm. Municipal – Aramari - Bahia
tel. (75)3432-1175 de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs o Edital do Pregão Presencial
003/20 objetivando Contratação de empresa de prestação de serviços de Transporte Escolar da rede
municipal, a abertura das propostas 11/03/2020 as 8:00 hs e-mail copelaramari@gmail.com Pierre
Matos da Silva - Pregoeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que fará licitação na modalidade
Tomada de Preços Nº 001-2020, tipo “Menor Preço”, sob o regime de menor preço global, objetivando a contratação
de empresa de engenharia para execução dos serviços de reparo geral no Hospital Municipal São Sebastião, conforme
convênio firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Município de Cocos – Bahia, de acordo com as condições
estabelecidas no Edital e Anexos. Data de abertura: 16/03/2020, às 08h00m, setor de licitações. Maiores informações
na sede da Prefeitura ou pelo telefone: 77 3489-1041. Edital completo no Diário Oficial do Município, http://cocos.
ba.gov.br/diario_oficial. Cocos-BA, 21/02/2020, Anizio Veiga Filho. Presidente da Comissão de Licitação.

Considerando Inexistência de órgão partidário, seja provisório ou definitivo, no Município de Camaçari, Estado
da Bahia;
Considerando a existência de número de filiados superiores ao mínimo estatutário, com base nas disposições
do artigo 33, §2º, do Estatuto do PDT;
Pelo Presente Edital, fulcro no artigo 31, §1º, do estatuto do PDT, vez que o presente Edital acompanha a
subscrição de 10% (dez por cento) dos filiados minicipais, ficam convocados TODOS os filiados regularmente
inscritos no Partido Democrático trabalhista do município de Camaçari, Estado da Bahia, na forma do Artigo
29 dos Estatutos Partidários, para participarem, de forma extraordinária, da Convenção Municipal para
constituição do diretório Municipal do Partido, amparado no artigo 32, inciso l, do Estatuto do PDT, assim
como para escolha de seus respectivos dirigentes locais, a ser realizada no dia 12 de março de 2020, na
Associação Comercial, situada na Rua José Nunes de Matos, S/N, Centro, Camaçari, Bahia, com início às
08:00hs, estendendo-se até as 17:00hs, com a seguinte Ordem do Dia:
l – Eleição por Voto direto e secreto do Diretório Municipal, constituído de 06 (seis) titulares e 06 (seis)
suplentes;
ll – Escolha da Comissão de Ética Partidária, composta por 05 (cinco) membros titulares e 03 (três) suplentes;
lll – Escolha do Conselho fiscal, composta por 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes;
lV – Eleição da Comissão Executiva pelo Diretório Municipal.
V – Mesa Diretora Provisionada da Convenção Extraordinária Municipal.
Nos ternos do presente edital que se encontra afixado na justiça eleitoral.
Camaçari/ BA, 26 de fevereiro de 2020.
FILIADOS MUNICIPAIS DO PDT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
LEILÃO SOMENTE ONLINE 15 IMÓVEIS
FECHAMENTO: 27/02/2020 a partir das 15h00

Imóveis localizados em:
BA GO MG MT PI PR RN SC SP

•Apartamentos •Áreas rurais
•Casas •Imóvel Comercial •Terrenos

LOTE 01 - SALVADOR/BA - IMÓVEL COMERCIAL
Rua Lima e Silva, 115 - BAIRRO LIBERDADE
Área terreno: 290,00m²
Área construída estimada no local: 1.100,00m²
(lançada no IPTU: 371,00m²)
Lance Mínimo: R$ 329.000,00

aÀ vista com
10% de desconto
Lances "on-line", condições de venda e
pagamento, fotos consulte site do leiloeiro.
Mais informações: www.banco.bradesco/leiloes

(11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br
Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 316

www.freitasleiloeiro.com.br

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 12 de março de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 24 de março de 2020, às 14h30min *. - (*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/10/2013, cuja Fiduciante é
ANGELA CONCEIÇÃO FIGUEIRA, CPF/MF nº 009.893.435-02, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 211.987,67 (Duzentos e Onze Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos - atualizados conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Imóvel Residencial, com área construída de 109,50m², e seus respectivo terreno com
área total de 208,25m², situado à Avenida Reino Unido, nº 98, Santa Rita, Eunápolis/BA, melhor descrito na matrícula nº 17.450 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Eunápolis/BA.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 116.263,53 (Cento e Dezesseis Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e
Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (Al 5356-06).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Pedrão-Ba torna público aos interessados que a licitação, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS EM VIRTUDE DO
CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICPIO DE PEDRAO/BA, em virtude da alteração feita nas
especificações e no quantitativos dos itens da proposta, cuja abertura seria dia 04 de março de 2020 as 13h, será dia
11 de marços as 13hs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação
na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão, 21 de
fevereiro de 2020. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

PREGÃO PRESENCIAL 008/2020SRP

Aviso. Tipo PP nº. 008/2020SRP. Abertura: dia 10/03/2020, às 09h00min, Objeto: Registro de Preços para
futura e eventual Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES NA ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL. Tipo MENOR PREÇO POR LOTE. As demais fases serão
publicadas no Diário Oficia lwww.lagedodotabocal.ba.gov.br. Lagedo do Tabocal - BA, 20/02/2020. Jeane
Moreno Santos Moraes – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL 009/2020SRP

Aviso. Tipo PP nº. 009/2020SRP. Abertura: dia 10/03/2020, às 10h30min, Objeto: Registro de Preços
para futura e eventual Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGEDO
DO TABOCAL-BA.Tipo MENOR PREÇO POR LOTE. As demais fases serão publicadas no Diário Oficial www.
lagedodotabocal.ba.gov.br. Lagedo do Tabocal - BA, 20/02/2020. Jeane Moreno Santos Moraes – Pregoeira

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2020 PROC. ADM.: 052/2020.
A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna
público a realização da Tomada de Preço Nº. 003/2020, no dia 18/03/2020, às 09H00, cujo objeto é a
contratação de empresa do ramo para executar os serviços de construção de uma Praça Pública, localizado
no Distrito de Iguaibi, Município de Iguaí/BA, na forma de empreitada global, (material e mão-de-obra). O Edital
poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às 12H00,
até o dia 16/03/2020. Iguaí/BA, 21 de fevereiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente
da Comissão de Licitação.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2020 - PROC. ADM.: 053/2020
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 012/2020, no dia 12/03/2020, às 09H00, no DCCL – Departamento de
Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08,
Centro, cujo objeto é a contratação de Empresa para aquisição de madeira tipo Eucalipto, visando atender a
demanda das Secretarias da Prefeitura do Município de Iguaí/BA, conforme especificado no Edital de Licitação
e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo
estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de fevereiro
de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 PROC. ADM.: 054/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 013/2020, no dia 12/03/2020, às 14H30, cujo objeto é a contratação
de Empresa do ramo para aquisição de gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Iguaí/BA, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital completo estará disponível através e
solicitação no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de
Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 21 de fevereiro de 2020.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

