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Divulgação

CINEMA Chegada da película ao Brasil
está marcada para o dia 20 de julho

O filme
‘O Último
Cavaleiro’
fecha a série
dirigida por
Michael Bay

‘Transformers’
estreia 5º
filme da
franquia
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Transformers, uma das franquias de maior sucesso de
bilheteria do cinema contemporâneo, estreia o quinto filme que conta história
da guerra entre carros que se
transformam em robôs e humanos lutando para defender o planeta Terra.
O Último Cavaleiro será o
último filme da série dirigido por Michael Bay, responsável pelos quatro anteriores.
Conhecido por dirigir fil-

mes que são sucesso de bilheteria, cheios de efeitos especiais, mas que geralmente
desagradam aos críticos,
Bay afirma não ligar para a
opinião da imprensa.
“Eu não ligo para o que diz
a imprensa, não leio o que
sai na imprensa. Faço filmes
para entreter o público”,
afirmou o diretor americano em coletiva de imprensa
concedida no hotel Unique,
em São Paulo.
Com estreia no Brasil para
o dia 20 de julho, Transformers: O Último Cavaleiro
mostra que humanos e

Michael Bay
deu coletiva de
imprensa em
São Paulo

Transformers estão em
guerra e Optimus Prime, líder dos autobots, se foi.
A chave para o futuro da
humanidade está enterrada
nos segredos do passado, na
história oculta dos autobots
na Terra.
Durante esse momento de
caos, a salvação do planeta
está nas mãos de uma aliança improvável: Cade Yeager
(interpretado por Mark
Wahlberg), Bumblebee, um
lorde inglês (interpretado
por Sir Anthony Hopkins) e
uma professora da Universidade de Oxford (interpre-

tada por Laura Haddock).
Eles terão que unir forças
para encarar uma batalha
em que apenas um dos mundos irá sobreviver: o dos
Transformers ou o planeta
Terra. Enquanto o quarteto
encara essa batalha, novos
personagens aliados aparecem para apoiar o grupo, como a órfã Izabella (interpretada por Isabela Moner).

Novata

Isabela Moner, 16, é a mais
nova integrante da franquia
Transformers e afirmou que
trabalhar com Michael Bay

foi um privilégio.
“Teve momentos durante
a gravação em que eu precisava dizer minhas falas
olhando para o nada e ele me
orientou como trabalhar as
expressões faciais para deixar a cena convincente”, disse a atriz.
Bay, por sua vez, elogiou a
atriz novata e afirmou que
cenas importantes do filme,
em que era preciso transparecer emoção, foram bem
feitas graças ao talento de
Moner. “Teve cenas em que
ela precisava se emocionar e
fez isso sozinha, sem olhar

para ninguém. Ela se saiu
muito bem no papel”.
O filme ainda conta com a
volta de Josh Duhamel, como o coronel William Lennox. Assim como nos filmes
anteriores, há muitas cenas
de explosão, perseguições e
efeitos especiais feitos para
ser vistos na tela grande, como gosta o diretor Michael
Bay. “É uma pena que as
crianças de hoje em dia gostem de ver filmes em telas
menores. Há um charme em
compartilhar esse momento no cinema que não deveria ser perdido”.

MEDICAMENTO

LUTO NA MODA

Anvisa suspende lote de Omeprazol

Empresário Humberto
Saade morre no Rio

AMANDA SILVA
A TARDE SP

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
suspendeu, no início desta
semana, o lote 486773A do
medicamento
genérico
Omeprazol 40 mg, pó liofilizado para solução injetável.
O remédio é um dos mais
utilizados no tratamento de
úlceras gástricas e gastrite. O
lote suspenso pela Anvisa foi
fabricado pela Eurofarma
Laboratórios S.A., com validade em dezembro de 2017.

De acordo com a decisão, o
lote apresentava problemas
no rótulo e terá de ser recolhido pelo fabricante.

COSMÉTICOS TAMBÉM
SÃO PROIBIDOS
Serão apreendidos lotes
do Color Premium Creme
Colorante Smart Extreme,
por falsificação; e Argan
Oil, da marca Jhor’s, por
falta de aprovação para
vendas no Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PP SRP 03/17. Objeto: aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores. Dia 24/07/17 às 9h. Edital na sede, de 8 às 12h e
das 14 às 17h de 2ª a 6ª, tel 75 3237 2133. Teodoro Sampaio/Ba, 11/07/17. Crispina das Graças Pereira Soares. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

Outros conjuntos do medicamento continuam a ser
vendidos normalmente. Em
junho deste ano, a Eurofarma já havia anunciado o recolhimento voluntário do
medicamento, por uma divergência na rotulagem.
Algumas unidades foram
identificadas com o rótulo
do sulfato de polimixina B –
remédio para o tratamento
de infecções do trato urinário, meninges e sangue.

Orientação

Caso o usuário possua o medicamento em casa, a Anvisa

recomenda, no comunicado
que foi divulgado, o contato
imediato com o SAC da Eurofarma (0800-704-3876)
para que a troca seja realizada.
“Se você for utilizar este
medicamento, confira na
embalagem se o seu produto
está no lote suspenso pela
agência. Caso seja, entre em
contato com o SAC do fabricante para ser orientado sobre a troca. Os outros lotes
do produto, que não estão na
lista, podem ser comercializados e utilizados normalmente”, orienta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA

AVISO DE ADIAMENTO “SINE DIE” - PP (SRP) Nº. 038/2017
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, torna publico o adiamento “sine die” da sessão pública
de julgamento marcada para o dia 12/07/2017 às 10h00min referente ao PAD nº. 068/2017 - PP (SRP) nº.
038/2017. Objeto: Contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços, para eventual aquisição de material de construção para suprir as necessidades das secretarias do Município de Sobradinho/BA. Informações:
(74) 3538-3030. Thaciana Carla Silva Mangabeira – Pregoeira Municipal.

CNPJ N: 13.635.016/0001-12

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017
O Município de Porto Seguro/BA, por sua CPL, realizará licitação no dia 24/07/2017 às 10h00min, no
endereço Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto SeguroBA. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliário destinados a diversas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Seguro. Cópia impressa do edital: R$ 5,00 (cinco reais).
Informações pelo tel nº 73-982584342. Os demais atos no endereço www.portoseguro.ba.io.org.br.
Rilei Medeiros Ribeiro
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
A Prefeitura Municipal de Seabra, Fundo Municipal de Saúde de Seabra e Fundo Municipal de
Assistência Social de Seabra, por seu Pregoeiro, torna público o Edital Pregão Presencial SRP
022/2017, para o Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (Gasolina Comum,
Óleo Diesel S500, Óleo Diesel S10, Álcool/Etanol, ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo),
lubrificantes e filtros de gasolina e combustíveis para fornecimento durante o período de 12
(doze) meses, de interesse da Prefeitura e respectivos Fundos, do Tipo Menor Preço por Item.
Abertura e Julgamento: 26/07/2017 às 09:30h na PMS. O EDITAL encontra-se disponível no
D.O.M, na página www.seabra.ba.io.org.br, e poderá ser lido e adquirido na Sala da COPEL.
Outras informações: (75) 3331-1421/1422., e por e-mail (seabra.licitacao@hotmail.com).
Demais atos desta licitação serão publicados no D.O.M. do Município de Seabra-BA, endereço
www.seabra.ba.gov.br. Seabra-BA, 11 de Julho de 2017. Enilson Lázaro Vieira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

PREGÃO PRESENCIAL 026/2017
O Município de Nova Canaã-BA, realizará PP 026/2017, em 24/07/2017. 08:30h. Para a contratação de Empresa
do Ramo para fornecimento de Material Permanente visando atender as demandas das Secretarias que compõem
a estrutura do Município de Nova Canaã-BA, no exercício o ano de 2017 (dois mil e dezessete). Edital estará
a disposição através do e-mail: novacanaa_licitacoes@hotmail.com e na sala do Departamento de Compras,
Contratos e Licitações, de segunda à sexta-feira das 08H00 às 12H00 horas. As demais fases desta licitação serão
publicadas no site www.novacanaa.ba.io.org.br/diarioOficial. Leonardo de Morais Sampaio. Pregoeiro Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL 027/2017
O Município de Nova Canaã-BA, realizará PP 027/2017, em 24/07/2017. 11:00h. Para a contratação de
Empresa do Ramo para fornecimento de urnas e artigos funerários, visando atender a demanda da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, que compõe a estrutura do Município de Nova Canaã-BA, no exercício o
ano de 2017 (dois mil e dezessete). Edital estará a disposição através do e-mail: novacanaa_licitacoes@hotmail.
com e na sala do Departamento de Compras, Contratos e Licitações, de segunda à sexta-feira das 08H00 às
12H00 horas. As demais fases desta licitação serão publicadas no site www.novacanaa.ba.io.org.br/diarioOficial.
Leonardo de Morais Sampaio. Pregoeiro Municipal.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017
A Prefeitura Municipal, 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 14/2017-PA 43/2017, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o
registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços, consultas, exames e procedimentos
médicos e laboratoriais, a se realizar no dia 26.07.2017 às 09:00 hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho,
nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou através do e-mail licitacoes@
governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.
org.br). Condeúba, BA - 11.07.2017. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2017
A Prefeitura Municipal, 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 26/2017-PA 96/2017, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartucho e toner, e aquisição de
suprimentos de informática para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal, a se realizar no dia 26.07.2017
às 13:30 hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta
Prefeitura ou através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão
publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 11.07.2017. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

O empresário Humberto
Saade morreu na madrugada de ontem, aos 76 anos, no
Hospital Pró-Cardíaco, em
Botafogo, Rio de Janeiro, vítima de um infarto.
Fundador da marca de
roupas Dijon, ele descobriu
algumas das modelos mais
conhecidas da década de
1980 no país, como Luiza
Brunet e Monique Evans.
Fundada em 1964, a marca
atingiu o auge com campa-

nhas consideradas inovadoras, em que as modelos usavam apenas calças jeans.
Saade também era grande
amigo do jogador Edson
Arantes do Nascimento, o
Pelé, frequentador das festas que promovia no Rio. Devido ao êxito na moda, lançou o champanhe Dijon,
grande sucesso de vendas
naquela época.
O corpo de Humberto Saade foi velado na tarde de ontem, no Cemitério São João
Batista, em Botafogo, zona
sul do Rio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PP SRP 63/17. Objeto: aquisição de materiais de expediente. Dia 25/07/17 as 9:30h. Edital no www.prefeituradejequie.com.br/protocolo/. Informações na CPL, Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às 12h, Tel. 73
35268000. Jequié/BA, 12/07/17. Sibely da S. Ribeiro. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017-PMI/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ N: 13.927.827/0001-97

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº022/2017-SRP

O PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO torna público aos interessados
que realizará Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº022/2017-SRP, cujo objeto será: Registro
de preço para futura e eventual aquisição de medicamentos, visando atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. Tipo: Menor Preço Por Lote. A abertura dos envelopes ocorrerá no
dia 26/07/2017, às 09:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação - COPEL do Município de
Simões Filho, situada à Praça 07 de Novembro, nº 359, Centro - Simões Filho - Bahia. CEP 43.700000. Informações através do telefone 3296-8300 e na sala da Copel. Aquisição do edital através do
portal: http://www.simoesfilho.ba.io.org.br/transparencia. Luis Carlos A. da Boa Morte - Pregoeiro.

CNPJ N: 13.922.604/0001-37

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N° 22/2017

DOUGLAS CORRÊA
Ag. Brasil, Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CNPJ N: 13.894.894/0001-52

PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº 049/2017
A Comissão de Licitações do Mun BN-BA, TP, PP nº. 049/2017, P.A nº 122/2017, regido pela Lei nº.
8.666/1993, para contratação de companhia seguradora para cobertura de SEGURO TOTAL quanto a danos
materiais e pessoais em casos de sinistro com veículos cobertos com seguro, do Mun. BN. A abertura está
prevista para o dia 25/07/2017 às 14:00h,Sala de Licitações e Contratos da PMBN. Interessados no EDITAL
na PMBN-BA ou e-mail licitaboanova@gmail.com,ficando os interessados cientificados que os demais
atos referentes ao certame serão publicados no D.O do Mun. de BN-BA, no link https://io.org.br/ba/itagiba/
diarioOficial.Boa Nova-Ba, 12 de julho de 2017.Marisnaldo da R. Silva-Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS SIMULTÂNEAS

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE, convoca os
interessados, empregados da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA para a Assembléia Geral
Extraordinária Simultânea a ser realizada no dia 20/07/2017, às 09:00 horas, na Sede da Empresa – Centro
Administrativo da Bahia - Salvador e nas Unidades Regionais de Alagoinhas, Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê,
Itaberaba, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista,
em primeira convocação com a presença de 10% ou em segunda, meia hora após, com qualquer número, para
deliberar sobre: 1. Avaliação das negociações do Acordo Coletivo 2017/2018; 2. Aprovação de Greve; 3. O que ocorrer.
Salvador, 10 de julho de 2017.
Danillo Libarino Assunção - Coordenador Geral.

A Pregoeira da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017-PMI/BA, do tipo
menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada na organização de
eventos, incluindo fornecimento e montagem de toda estrutura e pessoal necessários para atender
as demandas do Município de Ibotirama/Ba, que será realizada no dia 24 de julho de 2017, às 08:30
h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede
da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1108. Joelma P. dos Santos - Pregoeira.
Edital de Intimação Maurício da Silva Lopes Filho, Oficial do Registro de Imóveis do 2° Ofício de Salvador, na forma da lei,
faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao disposto no artigo
26, § 4° da Lei 9.514/97, vem intimar Bruno de Freitas Isensee, CPF n° 801.341.905-30, por encontrar-se em local
ignorado, incerto ou inacessível, nos termos das certidões datadas de 22 de Junho de 2017, expedida pelo 2° Ofício de
Registro de Títulos e Documentos desta Capital, que arquivei, para fins de cumprimento das obrigações contratuais
relativas ao contrato de financiamento imobiliário garantido por Alienação Fiduciária, firmado com o BANCO BRADESCO
S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, referente ao APTO n° 401, Bloco 31, Conjunto Residencial Dois de Julho, C.I. n°
653369-8, situado na Rua Brisas do Vale, n° 49, com vaga de Garagem descoberta indeterminada, registrado nesta
Serventia na matricula n° 115.931. Assim, procedo a intimação de Vossa Senhoria para que compareça a este Cartório,
localizado na Rua Portugal, n° 154, Comércio, Salvador/BA, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir desta data, ficando Vossa Senhoria cientificado que o não
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel
em favor do Credor Fiduciário, consoante artigo 26, §7° da Lei n° 9.514/97. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Salvador, Estado da Bahia, 26 de janeiro de 2017.
K-11,12e13/07

