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CAPACITAÇÃO Serviço começou a operar ontem com previsão de atender até
300 alunos por dia em cursos, além de encaminhar profissionais para vagas

Senac inaugura unidade de
R$ 2 mi em Lauro de Freitas

MARJORIE MOURA

A unidade Senac Lauro de
Freitas foi inaugurada ontem, no centro da cidade,
com um investimento de
mais de R$ 2 milhões, estimativa de gerar entre 80 e
100 empregos diretos e previsão de atender 300 alunos
por dia, com, em média,
duas mil matrículas por ano.
Os interessados poderão
participar de cursos, oficinas e palestras, nas áreas de
cuidados com a beleza, comunicação e idiomas, informática, conservação e zeladoria, comércio, turismo e
hospedagem, gastronomia e
gestão.
Carlos de Souza Andrade,
presidente da Fecomércio-BA, revelou entusiamo
com a nova unidade do sistema: “Nós entendemos
Lauro de Freitas como um
município muito próspero
com seus 200 mil habitantes, tanto pela vizinhança de
Salvador como pela infraestrutura que foi criada nos
últimos 15 anos. Hoje, estamos trazendo o Senac e, se
não mudarem as regras do
jogo, traremos o Sesc, ambos
braços das atividades sociais
do sistema. Mas, além das
aulas de formação, também
estaremos realizando treinamentos por demanda, co-

mo é o caso de 500 funcionários do Atakarejo, que serão atendidos em seu local
de trabalho”.

Cortes

Carlos Andrade disse ainda
que a unidade de ensino
atenderá Lauro de Freitas e
regiões próximas. Sobre a
ameaça que paira de corte de
verbas federais para o Sistema S, eleavalia que “o atual
governo federal ainda não
conhece o sistema como um
todo, ouve falar, viu os números, mas não sabe o que
representam”, declarou. Ele
acredita que a visão inicial
será revista diante do potencial do sistema para formação de mão de obra especializada.
Luiz Antônio de Souza, secretário da Fazenda de Lauro
de Freitas, representou a
prefeita Moema Gramacho

São ofertados
cursos em
áreas como
beleza, turismo,
gastronomia e
informática

Nova unidade já abriu inscrições para cursos diversos

e destacou que a unidade do
Senac contribui para o cumprimento de objetivos da administração de criar melhores perspectivas de desenvolvimento, com a possibilidade de a comunidade ter
no local mais um ponto de
melhoria na sua qualidade
de vida, através de uma formação profissional adequada por empresas das áreas
industrial, de comércio e
serviços.

Formação

Andrea Bonfim, gestora da
unidade de educação profissional de Lauro de Freitas,
falou sobre a grande importância da instalação do Senac na cidade, onde já se havia verificado o potencial do
mercado para absorção em
vagas que precisam ser preenchidas e que exigem treinamento específico.
“Nós estamos trazendo
formação para os mercados
formal e informal de trabalho. Os cursos foram voltados para diferentes ocupações, com carga horária mínima de 160 horas. O de cabeleireiro é o de maior duração, com 400 horas, devido às especificidades da
atividade. As atividades de
aperfeiçoamento variam de
60 a 100 horas, e os cursos
livres, uma média de 20 ho-

Presidente da Fecomércio, Carlos Andrade espera inaugurar ainda unidade do Sesc

ras”, detalhou.
O Senac vai oferecer na
próxima semana, de 20 a 24,
atividades extensivas, com
cursos e palestras, nos períodos matutino e vespertino, para que a comunidade
possa conhecer um pouco
dos cursos. O custo é de 1 kg

de alimento ou kit de higiene para aulas de gastronomia. Os cursos de junho podem ter o valor parcelado,
com parcela mínima de
R$ 50. A carteira do Senac dá
direito a desconto: 20%.
A idade dos alunos é entre
14 e 24 anos para a maioria
Diego Mascarenhas (Gov-BA) / Divulgação

INFRAESTRUTURA

Duas empresas chinesas querem
investir na ponte até Itaparica
DA REDAÇÃO

Duas tradicionais empresas
chinesas confirmaram ontem, em Pequim, interesse
em participar da licitação
para construção da Ponte
Salvador-Itaparica e execução do Sistema Viário Oeste
(SVO).
O assunto foi discutido
com o governador Rui Costa
durante reuniões realizadas
com diretores da China
Communications Construction Company (CCCC) e da

China Railway Group Limited (Crec). “O interesse dessas empresas em nosso projeto impõe ao governo o dever de prestar todos os esclarecimentos necessários
para garantir a participação
delas na licitação”, afirmou
Rui Costa.
Outrosprojetosdeinfraestrutura, como a Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (Fiol),
também estiveram na pauta
das duas reuniões. O governador aproveitou a oportunidade para destacar o êxito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2019

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 032/2019, dia
24.05.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Aquisição de Paralelepípedos para o município de Bom
Jesus da Lapa, Bahia, na modalidade menor preço por lote. Edital em até 24hs na sede e no http://bomjesusdalapa.
ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 14.05.2019 – Alderacy
Santos Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

TOMADA DE PREÇO 01/19. Dia 30/05/19 às 9:30h. Objeto: Construção e Reforma de
Habitações de acordo com o Programa Melhorias habitacionais ao controle das Doenças
de Chagas no Povoado de Caatinga de Egidio, Convenio 790657/2013. Edital: na CPL,
Rua Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 10/05/19. José Paulo dos Anjos Silva.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO PRESENCIAL 21/19. Objeto: serviços de planejamento, gestão, organização, promoção,
operacionalização, assessoramento e produção do São João 2019, levado a efeito na Praça
Rui Barbosa (vila junina), com locação e instalação de painel de LED, sanitários químicos, grupo
gerador com abastecimento e reboque próprio, serviço de Buffet de camarins, palco e postos de
serviço, decoração/ornamentação junina, shows pirotécnicos com utilização de fogos de artifícios
sem estampidos, equipe de segurança desarmada, equipe de eletricistas plantonistas, serviço de
animação de palco, locação de estruturas de camarins e postos de serviços, equipe de coordenação
de palco e programação e todo apoio logístico. Menor Preço por Lote. Dia 27/05/19 às 9h. //// PREGÃO
PRESENCIAL 22/19. Objeto: apresentações artísticas, durante as programações juninas. Menor Preço
Global. Dia 28/05/19 às 9h. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Informações: na CPL,
Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 13/05/19. Odair
José da Silva Santana. Pregoeiro.

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SAÚDE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019-CPL/FMS/BA.

A Prefeitura Municipal de Ibotirama, através do Fundo Municipal de Saúde, com base na Lei nº
8.666/93, Lei Federal nº 8.080/90, Art. 199, caput e § 1º da Constituição Federal, comunica aos
interessados, que a partir desta publicação até o dia 14 de junho de 2019 estará aberto processo de
Credenciamento - Chamada Pública nº 003/2019-CPL/FMS/BA, tendo como objeto credenciamento
de pessoas jurídicas interessadas a prestar os serviços de diagnóstico por imagem (grupo 02
- procedimentos com finalidade diagnóstica, sub grupo 04 - diagnóstico por radiologia) previstos
na Programação Pactuada Integrada-PPI e em conformidade com a Tabela SUS, para atender aos
usuários do Sistema Único de Saúde do município de Ibotirama e população referenciada, que deverão
ser prestadas conforme especificações constantes no Edital. O recebimento dos envelopes ocorrerá
no prazo supracitado, das 08:00h às 12:00h, com abertura dos mesmos no dia 17/06/2019 às 09:00
horas. O edital estará disponível na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira, nº 78, 1º Andar
- Centro - Ibotirama - BA, das 8:00 às 12:00h, pelo telefone 77 3698-1512 e/ou e-mail: licitação@
ibotirama.ba.gov.br. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 - PMI/BA

A Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade Pregão Presencial Nº 008/2019, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto a
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos (computadores, notebooks e impressoras) para atender às necessidades das Escolas
do Município de Ibotirama, que será realizada no dia 27 de maio de 2019, às 8:30h, na sala de
Licitações desta Prefeitura. As informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h
pelo telefone 77 3698-1512 - Neylon Nichelle P. de Sá Teles - Pregoeiro.

de parcerias público-privadas que fazem da Bahia uma
referência nacional na execução de obras de grande
porte, a exemplo do metrô e
da Arena Fonte Nova.

Parque industrial

Entre as reuniões na CCCC e
na Crec, o governador Rui
Costa assinou memorando
de entendimento entre o
governo do estado e o Grupo Easteel para a implantação de um parque industrial na Bahia, cujo inves-

US$ 7 bi

foi o valor do protocolo
firmado com a empresa
Easteel para instalar
na Bahia um parque
industrial integrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL 15/19. Dia 24/05/19 às 9h. Objeto: fornecimento de hotel e hospedagem, incluso café da
manhã, em Iraquara/Ba. Menor preço por lote. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo
Félix, 74, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 14/05/19. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL 18/19. Dia 30/05/19 às 8h. Menor preço por lote. Objeto: serviços funerários. /// PREGÃO
PRESENCIAL 19/19. Dia 30/05/19 às 10h. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de beijus. /// PREGÃO
PRESENCIAL 20/19. Dia 30/05/19 às 13h. Menor preço por lote. Objeto: confecção de próteses dentárias. ///
PREGÃO PRESENCIAL 21/19. Dia 30/05/19 às 15h. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de produtos e
serviços de serralheria, vidraçaria e marmoraria. Editais: na sede, Rua Doze de Março, 84. Esclarecimentos: tel.
7534432182. Crisópolis/Ba, 07 de maio de 2019. Carlos E. Ribeiro Mendes Freire. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019

O Município de Itapitanga - BA realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2019, em
30/05/2019 às 9:00h, em sua sede, que visa a contratação de empresa da área de engenharia para
execução da obra de Pavimentação da Avenida Deraldo Peixoto de Araújo. Os interessados poderão
fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura no horário das 08:00
ás 13:00 horas. Maiores informações pelo Tel: (73) 3246-2445. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial-Site: www.itapitanga.ba.gov.br. – Clebson Santos Moreira – Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 005/2019 - DESENBAHIA

Abertura: 30/05/2019, às 10:00hs (LOCAL). Objeto: Leilão de imóvel online/presencial. Local da sessão: Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron, nesta Capital-BA, auditório da Desenbahia. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
do site www.desenbahia.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail mauricioleiloes@gmail.com ou
cpl@desenbahia.ba.gov.br,
telefone (71) 3103-1256/1122 e
(71) 99951-5325/ (71) 9835-5325 - BA. Camila Brandi Schlaepfer Sales – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Maurício Paes
Inácio - Leiloeiro Oficial.

AGENDA DE HOJE
Depois de Pequim, o
governador baiano
seguiu para a cidade de
Shenzen, onde faz hoje
palestra em fórum sobre
cidades inteligentes

dos cursos. Os documentos
exigidos são RG, CPF, comprovantes de endereço e de
reservista para os homens.
Outra novidade é a possibilidade de ser incluído no
cadastro do banco de oportunidades de empresas com
vagas disponíveis.

Rui discute
projeto da ponte
com empresários
chineses em
Pequim

timento previsto é de US$ 7
bilhões.
O projeto contempla a
construção de um grande
parque industrial integrado,
composto por siderúrgica,
usina de energia e diversas
unidades fabris, a exemplo
de uma fábrica de cimento
capaz de produzir anualmente cinco milhões de toneladas. Também compõem
o planejamento da Easteel a
revitalização do Porto de
Aratu, na Baía de Todos-os-Santos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO PRESENCIAL 27/19. Menor Preço Global. Objeto: manutenção de poços artesianos. Dia 27/05/19 às
13:30h. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 14/05/19. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
PREGÃO PRESENCIAL 15/19. PA 37/19. Edital 19/19. Menor Preço Global. Objeto: aquisição de um veículo novo
(0 km). Dia 24/05/19 às 9h. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br, tel. 7436731707, ou na CPL, Pç.
Belarmino José Rodrigues, s/n, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 14/05/19. Max Denys Alves da Silva. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
PREGÃO PRESENCIAL SRP 15/19. Objeto: Organização de eventos, incluindo fornecimento e montagem de toda
estrutura e pessoal necessários. Menor Preço por Lote. Dia 24/05/19 às 9h. Informações: de 8 às 12h, na CPL,
tel. 7736442152/53. Brotas de Macaúbas/Ba, 14/05/19. Elane Gomes Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO PRESENCIAL SRP 13/19. Dia 24/05/19 às 10:30h. Objeto: serviços de Exames Laboratoriais.
Menor Preço por Lote. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/19. Dia 24/05/19 às 9h. Objeto: projetos
sociais para Desenvolvimento de um amplo processo de mobilização e educação da sociedade e
suas representações para a adoção de condutas e iniciavas socioambientais para a redução da
vulnerabilidade às mudanças climáticas do município, referente ao Lote VII do PP 04/19. Menor Preço
por Lote. Informações: Jairmar Maia da Silva. Edital: http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br, www.
cordeiros.ba.gov.br e e-mail licitacoes@cordeiros.ba.gov.br ou na CPL, Praça Cel. José Moreira
Cordeiro, 104, de 8 às 12h. Cordeiros/Ba, 09 de maio de 2019. Jairmar Maia da Silva. Pregoeiro.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 009/2019 – SEC/DG/DA/CEG
Abertura: 28/05/2019, às 10 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto: Prestação de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e de reparo, em condicionadores de ar, com reposição eventual de peças, acessórios e
lubrificantes. Família: 04.37. Local da Sessão: www.licitacoes-e.com.br . O Edital e seus anexos poderão ser
obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar
em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.br e telefone 71-3115.8966 ou presencialmente, de
segunda a sexta-feira, das 8:30h às 18:00h no endereço: Secretaria da Educação - situada na 5ª Avenida, Nº 550,
Plataforma II, Térreo Sala 07, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Ba. - CEP: 41.745-000. Salvador –
Ba, 10/05/2018. Francilene M. P. dos Santos – Pregoeira Oficial.

SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2019

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2019

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 039/2019 - BB
nº 766501, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMJCMP E PARA SUPRIR O
LOTE FRACASSADO DOS PE 088/2018 E 006/2019 NO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do referido certame será no dia
24/05/2019 às 11:00 horas (Horário da Bahia), através do site: www.licitacoes-e.
com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente
atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.diarios
oﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail:
licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 13/05/2019. Laiane Pereira Flores
- Pregoeira Oﬁcial.

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2019 - BB
nº 766493, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PONTO A PONTO E DE ACESSO
DEDICADO Á INTERNET EM ALTA DISPONIBILIDADE PARA AS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de
abertura do referido certame será no dia 24/05/2019 às 10:00 horas (Horário da
Bahia), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexosatravés do site:
www.licitacoes-e.com.br e/ou www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores
informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br.
Alagoinhas-Ba, 13/05/2019. Laiane Pereira Flores - Pregoeira Oﬁcial.

