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FÓRMULA 1 Afetado pela pandemia de coronavírus, Mundial deste ano pode ser apenas um teste para 2021

Temporada de transição
N
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DA REDAÇÃO

a medida em que a
Europa começa a ver
a curva de casos do
novo coronavírus
decrescer, os eventos esportivos vão voltando à
‘normalidade’. No futebol, por
exemplo, a maioria das grandes ligas já têm uma data para
retornar. É também o caso da
Fórmula 1, que, no último dia
27 de maio, teve sua volta marcada para o dia 5 de julho, na
Áustria. Porém, a palavra ‘normal’ pode ser deixada de lado
se for analisada a forma com
que a principal categoria do
automobilismo mudial será
desenvolvida em 2020.
O ex-chefe da categoria, Bernie Ecclestone, afirmou que será uma temporada “engraçada”. “Alguém vai vencer, mas
sem saber muito bem o que
venceu. As pessoas sempre vão
falar que foi um título por sorte
porque não foi um campeonato de verdade”, opinou.
Alguns elementos convergem com a opinião do inglês.
A começar pelas duas primeiras corridas, que devem ocorrer no mesmo local, Spielberg.
O ministro da Saúde da Áustria, Rudolf Anschober, confirmou as provas para os dias 5 e
12 de julho. As ‘rodadas duplas’, como estão sendo chamadas, serão a saída para o
campeonato ter o mínimo de
15 provas. Ainda assim, apenas o Grande Prêmio da Áustria
está confirmado até agora.
Quatro GP’s já foram cance-

Seis vezes campeão mundial, Hamilton é favorito novamente

De saída da Ferrari, Vettel pode assinar com a Mercedes

lados e outros seis foram adiados, ainda sem nova data.
Dessa forma, as equipes já
podem começar a temporada
2020 elaborando seus planejamentos para 2021, pois a
Federação Internacional de
Automobilismo (FIA) anunciou novidades no regulamento da competição. A mais inovadora delas é uma espécie de
adaptação do ‘draft’, visto
principalmente em ligas de esportes americanos.
E a temporada de ‘transição’
de 2020 terá impacto direto
nessa fórmula. Isso porque a
equipe que ficar em último lugar no Campeonato de Construtores, como é conhecida a
classificação por equipes, terá

lação a isso é a ida do alemão
Sebastian Vettel para a Mercedes, onde faria dupla com o
inglês Lewis Hamilton, hexacampeão mundial.
A Ferrari definiu o espanhol
Carlos Sainz no lugar de Vettel
para completar sua dupla de
pilotos em 2021, junto com o
monegasco Charles LeClerc. O
alemão pode se aposentar da
categoria precocemente, aos
31 anos, ou assinar contrato
com a escuderia de Hamilton.
Para isso acontecer, no entanto, será necessário convencer o chefe da Mercedes, Toto
Wolff. Sem meias palavras, o
manda-chuva da equipe já antecipou que o alemão não faz
parte de suas prioridades, ape-

o maior tempo possível para
trabalhar na parte aerodinâmica de seus carros. A melhor
equipe de 2020, por sua vez,
terá o menor tempo.
Além disso, o teto orçamentário terá uma redução de US$
30 milhões (de US$ 175 mi
para US$ 145 mi), e uma série
de outras regras será implementada para tentar deixar o
campeonato mais ‘justo’.

Dentro das pistas

Mas não é só do lado de fora
das pistas que o fã de Fórmula
1 pode esperar mudanças. A
temporada 2021 pode se iniciar após uma dança das cadeiras entre pilotos e equipes.
A principal especulação em re-

sar de estar convencido de que
ele seria uma excelente publicidade para a F-1.
Um fator que pode auxiliar
a ida de Vettel à Mercedes é a
possível saída de Valteri Bottas
da escuderia. O empresário do
finlandês, Didier Coton, mantém conversas com o diretor da
Renault a respeito de uma
transferência do piloto para a
equipe francesa.
Em princípio, quem está na
corridacomBottasporumavaga
na Renault é o bicampeão Fernando Alonso, que pode voltar à
Fórmula 1. A vaga está aberta
porque Daniel Ricciardo, atualmente piloto número um da escuderia, assinou com a McLaren
para a próxima temporada.
Lars Baron / Pool / AFP

CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia goleia com protesto de Sancho
REDAÇÃO E FRANCE PRESSE

A rodada de ontem do Campeonato Alemão ficou marcada por manifestações de jogadores importantes em referência a George Floyd, cidadão
americano negro sufocado até
a morte ao ser detido pela po-

lícia de Mineápolis (EUA).
Autordetrêsgolsnomassacre
do Borussia Dortmund sobre o
lanterna Paderborn, o inglês Jadon Sancho foi um dos que protestaram. Após anotar seu primeiro tento na goleada por 6 a
1, o atacante revelou uma camiseta escondida por baixo do

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75
AVISO DE ABERTURA

Tomada de Preços Nº 06/2020. OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Creche tipo C, localizada no
Bairro do Campo Do Governo, no Município de Itaberaba/Bahia, de acordo com o projeto básico, planilha orçamentária, cronograma
físico financeiro e memorial descritivo. TIPO: Menor preço global; ABERTURA: 19 de junho de 2020: HORARIO: 09:00 H; LOCAL:
Secretaria de Administração Modernização e Informação, situada na Avenida Rio Branco, Nº 318, Centro. Informações no endereço
acima mencionado, das 08:00 AS 13:00h. Itaberaba/Bahia, 29 de maio de 2020. Zenon Leite Souza-Presidente da CPL.

uniforme com a mensagem
“Justiça para George Floyd”.
Além de Sancho, também
balançaram a rede Thorgen Hazard, Hakimi e Schmelzer. Todos os gols saíram no segundo
tempo. Com o resultado, o
Dortmund, que vinha de derrota no confronto direto com o
líder, Bayern de Munique, se
mantém em segundo, sete
pontos atrás dos bávaros.
Na terceira colocação está o
Borussia Moenchengladbach,

que assumiu o posto com o
triunfo por 4 a 1 sobre o Union
Berlim. No primeiro de seus
dois gols, Marcus Thuram ajoelhou-se em campo, imitando o
gesto popularizado pelo jogador de futebol americano Colin
Kaepernick, em 2016, para denunciar a violência policial contra negros nos EUA.
Hoje, às 15h30 (da Bahia),
o Red Bull Leipzig visita o Colônia e retoma o terceiro posto
com um simples empate.

“Justiça para George Floyd”,
pediu o inglês Jadon Sancho

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2020

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco
Bradesco S/A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá, na forma da Lei 9.514/97, nas datas de 17/06/2020
(1º leilão) e 22/06/2020 (2º leilão), ambas às 9h30, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s): Lote 7 - Itabuna/BA. Bairro Nova Esperança. Rodovia
BR 415, Km 02, no lugar denominado Mutucugê. Área Terr. 1.116,00m². Matr. 27.469 do 1º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). Lance mínimo:
1º Leilão R$ 851.840,00. 2º Leilão R$ 134.778,44. COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO
ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira. OBS.: O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

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

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

A Secretária de Saúde do Município de Lauro de Freitas/Ba, no uso de suas atribuições legais, conforme subitem 12.6
do Edital, torna público o JULGAMENTO dos RECURSOS HIERÁRQUICOS do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019.
Tipo: Técnica e Preço. Objeto: Seleção de organização social de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social de Saúde (O.S) em conformidade com a Lei Municipal nº 1.736 de 05 de Setembro de 2018
(Regulamentada pelo Decreto Municipal nº4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebração de contrato de gestão no
gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção Especializada do município
de Lauro de Freitas, conforme condições fixadas no Edital e Anexos. Impetrados pelas empresas: ASSOCIAÇÃO
DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA UBAÍRA - S3 ESTRATÉGIAS E SOLUÇÕES EM SAÚDE - Processo
Administrativo - Nº 05081/2020 e INSTITUTO BAIANO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE - IBDS - Processo
Administrativo Nº 05156/202. Com fundamento no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, no mérito,
julgo IMPROCEDENTES os recursos interpostos. O inteiro teor da Decisão se encontra à disposição dos interessados,
exclusivamente via requisição por telefone: 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a
suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria SECAD nº 003 de 19 de
março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Maria Isabel Andrade e Silva - Secretária Municipal de
Saúde. Lauro de Freitas, 29 de maio de 2020.

Fred volta depois
de quatro anos
Fred está de volta ao Fluminense, clube que ele
defendeu e fez história
entre 2009 e 2016. O
acerto já era dado como
certo há alguns dias, mas
virou oficial ontem após
anúncio do time carioca.
Aos 36 anos, o atacante
assinou vínculo com o
clube até junho de 2022.
Fred já disputou 288 jogos pelo Tricolor e é o
terceiro maior artilheiro
do time das Laranjeiras,
com 172 gols. Na primeira passagem pelo Flu, ele
conquistou dois Campeonatos
Brasileiros
(2010 e 2012).

PSG

Icardi continua
no time francês
Mauro Icardi ficará no Paris Saint-Germain. O argentino, emprestado até
o fim da atual temporada
pela Inter de Milão, assinou um contrato de
quatro temporadas com
o clube francês, que exerceu a opção de compra
pelo jogador. O jogador
de 27 anos marcou 20
gols em 31 jogos durante
o empréstimo. A imprensa europeia especula que
o valor da operação ficou
abaixo dos 60 milhões de
euros. Essa foi a primeira
negociação importante
na Europa realizada desde a crise financeira provocada pela pandemia.

Hungria abre
portas à torcida

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE IMÓVEL EM ITABUNA/BA
Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

Tendo em vista a licitação modalidade Pregão Eletrônico 023/2020 ter sido suspenso, o Município de Saubara/
BA, através do Pregoeiro, comunica aos interessados que nos termos da Lei, realizará o PE023/2020, cujo
objeto é, Contratação de empresa especializada na aquisição de Cestas Básicas para atender as necessidades de
Desenvolvimento Social do Município Saubara, no dia 12/06/2020, às 09:00(nove horas). Os interessados poderão
obter informações: e-mail: copelsaubara@gmail.com. Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião, 04–Saubara-Tel.nº(71)36961903.Saubara,29/05/2020–Wellington Araújo Pimenta–Pregoeiro Oficial.

FLUMINENSE

COM RESTRIÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

CURTAS

O futebol se reencontrou
neste fim de semana com
seusespectadoresnaHungria, onde os estádios
abriram as portas ao público pela primeira vez
desde março, quando a
pandemia do coronavírus
obrigou a suspensão das
competições esportivas. A
Federação Húngara de Futebol (MLSZ) decidiu autorizaravoltaàsarquibancadas dos torcedores, com
a condição de que apenas
umacadaquatroassentos
fosse ocupado, além de
uma fileira horizontal de
separação. O próximo
país a seguir os mesmos
passos será a Polônia.

Condições de Pagamento e Venda nos sites: banco.bradesco/leiloes e leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 15 de Junho de 2020, às 08h30min *.
2º LEILÃO: 22 de Junho de 2020, às 15h45min *.
*(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório naAv. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105,
4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, 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 n°
90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra com força de escritura pública de
29/04/2014, firmado com os Fiduciantes BARTOLOMEU SILVA DIAS, portador do RG nº 380961458-SSP-BA, inscrito no
CPF/MF nº 512.669.385-91 e VANACI LIMA SILVA, portadora do RG nº 03808465-19-SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o
nº 586.957.295-91, ambos residentes e domiciliados em Salvador/BA, conviventes entre si em União Estável, em
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 549.797,27 (Quinhentos e quarenta e
nove mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel
constituído por: APARTAMENTO designado pelo nº 1701 de porta, Tipo 01, integrante do “EDIFICIO VILLA FLORESTAL”,
situado à Rua Doutor Filinto Borja, nº 120, Brotas, Salvador/BA, que assim se descreve: possui área construída de
80,44m², área comum de 43,64m², duas vagas de garagem, cobertas, de nºs 60 e 61, perfazendo a área total de 124,08m²,
melhor descrito na matrícula nº 105.570 do 3º Registro de Imóveis de Salvador/BA. Cadastro Municipal: 660.209-6. 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$ 373.218,15 (Trezentos e setenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos – nos termos do art. 27, §2º da
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão se cadastrar no site www.sold.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
K-30/05,01e03/06.
SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16143 - Dossiê).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA
CNPJ N: 13.347.539/0001-63

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020
O Município de Nordestina/Bahia, realizará Licitação na modalidade: Tomada de Preços nº 004/2020,
em 16/06/2020, às 09 horas, para a contratação de empresa para prestação de serviços de construção
de Melhorias Habitacionais, para o controle da doença de chagas, visando melhoria e desenvolvimento
do município de Nordestina/BA, tipo Menor Preço Global. O edital está disponível no setor de licitação,
na Praça João Soares Moura, Nº 103 – Centro – Nordestina/Bahia, das 8h às 12h, Telefone (75)36502133. Ricardo Souza Bispo – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2020 PROC. ADM.: 072/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 019/2020, no dia 15/06/2020, 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 para contratação de empresa especializada para execução de serviços de hospedagem
em hotel, ou pousada, localizado na cidade de Iguaí/BA, com café da manhã, para atender aos diversos eventos
e atividades realizadas pela Prefeitura e suas Secretarias, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital
completo estará disponível através de 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 29 de maio de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 161/2020, Processo nº 6.275/2020, cujo objeto é
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL
que fica programado o início do recebimento das propostas a partir das
8h do dia 16/06/2020 até as 9h do dia 17/06/2020, às 9h (abertura de
propostas) e às 11h (Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico –
SMS nº 162/2020, Processo nº 4.377/2020, cujo objeto é REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica programado
o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia 18/06/2020
até as 9h do dia 19/06/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 10h
(Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília. Os Editais
e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 28 de
maio de 2020. José Egídio de Santana – Presidente COPEL/SMS.

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 158/2020, Processo nº 4.848/2020, cujo objeto
é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica
programado o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia
16/06/2020 até as 9h do dia 17/06/2020, às 9h (abertura de propostas) e às
10h (Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS nº 159/2020,
Processo nº 5.006/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica programado o início do
recebimento das propostas a partir das 8h do dia 16/06/2020 até as 9h do
dia 17/06/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 10h (Sessão de Disputa
dos Preços). Atenção: horário de Brasília. Os Editais e seus Anexos estarão
disponíveis nos endereços eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 28 de maio de 2020. José Egídio de
Santana – Presidente COPEL/SMS.

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
012/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de madeira para o Município de Itororó. A
Sessão ocorrerá no dia 15 de junho de 2020, às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do
Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.
portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou
pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 28 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2020 – (PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO) - O Município
de Cocos, através do seu Pregoeiro, torna publico que o Pregão Presencial nº 011-2020, com abertura
marcada para o dia 02/06/2020 às 08h00m, por motivo do feriado antecipado na Bahia e feriado
municipal, fica PRORROGADA para o dia 08/06/2020 às 08h00m. Objeto: Registro de Preços para
prestação de serviços funerários e translado para atendimento às famílias de baixa renda, conforme
especificações contidas no Termo de Referência. Telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município,
http://www.cocos.ba.gov.br/ Cocos-Ba, 29/05/2020. Anizio Veiga Filho – Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-2020 – (PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO) - O Município
de Cocos, através do seu Pregoeiro, torna publico que o Pregão Presencial nº 013-2020, com abertura
marcada para o dia 04/06/2020 às 08h00m, por motivo do feriado antecipado na Bahia e feriado
municipal, fica PRORROGADA para o dia 10/06/2020 às 08h00m. Objeto: Contratação de empresa para
registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos do remanescente de Material de Construção
em geral, ferramentas, equipamentos e outros para atendimento as Secretarias do Município de CocosBA. Telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/ Cocos-Ba,
29/05/2020. Anizio Veiga Filho – Pregoeiro.

