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CIDADANIA

ONU Mulheres
faz alerta sobre
igualdade de
gênero do País

GABRIELA ALBACH
A TARDE SP

A igualdade de gênero é fa-
tor essencial para criar uma
cultura de direitos huma-
nos, paz e cidadania no Bra-
sil. É o que defende Joana
Chagas, gerente de progra-
mas da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) Mulhe-
res, que comentou sobre o
assunto durante um debate
sobre o papel da educação
na formação do cidadão e na
consolidaçãodapaz,promo-
vido pelo Instituto Net Claro
Embratel.

Ano passado, o Brasil fi-
cou na 90ª posição em ran-
king do Fórum Econômico
Mundial que analisou a
igualdade entre homens e
mulheres em 144 países. Em
2016, o País ocupou o 79º
lugar. O índice é baseado em
dados de acesso à saúde e
sobrevivência, participação
e oportunidade econômica,
realização educacional e
empoderamento.

“Sabemos que os estereó-
tipos de gênero, aqueles pa-
péis que a sociedade e a cul-
tura atribuem a homens e
mulheres, são na maioria
das vezes nocivos e limitam
as oportunidades de meni-
nos e meninas”, alegou.
Além disto, estereótipos in-
tensificam a violência. Se-
gundo ela, a ideia de que o
homem precisa ser violento
e a mulher frágil reforça
uma dinâmica de poder.

AVALIAÇÃO

Inep confirma
que Enem terá
mudanças
neste ano

LUIZ SERPA
A TARDE SP

A prova acontece apenas em
novembro, mas todas as no-
tícias que envolvem o Enem
chamam a atenção dos es-
tudantes que passam o ano
todo se preparando para o
grande dia. Para a edição de
2018, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira
(Inep) já afirmou que haverá
mudanças.

Como a data oficial de pu-
blicação do edital do Enem
2018 é 21 de março, o Inep
ainda não adiantou quais se-
riam as mudanças no edital,
apenas ressaltou que sem-
pre que acontecem, são po-
sitivas para os estudantes. O
exemplo dado pela institui-
ção foi sobre a mudança da
prova para dois domingos
seguidos, ao invés de tudo
no mesmo fim de semana.

No dia 27 de fevereiro de
2018, o Inep se reuniu com
representantes do Ministé-
rio Público Federal (MPF) pa-
ra debater as propostas de
melhoria que serão feitas na
edição de 2018 do Enem. O
encontro foi realizado na se-
de do Inep, em Brasília. Du-
rante coletiva concedida
após o encontro entre Inep e
Ministério Público Federal,
o ministro da Educação,
Mendonça Filho, afirmou
que as informações não se-
rão divulgadas antes da data
de publicação do edital.

DIREITO O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, por unanimidade, a
possibilidade destas pessoas mudarem registro civil, mesmo sem troca de sexo

Transgêneros poderão
alterar nome sem cirurgia
TEO CURY E AMANDA PUPO
Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal
(STF) autorizou, por unani-
midade, a possibilidade de
pessoastransgênerasaltera-
rem nome e gênero em re-
gistro civil, independente-
mente da realização de ci-
rurgia para mudança de se-
xo.

Os ministros também de-
cidiram, por maioria, que
não serão necessários deci-
são judicial autorizando o
ato ou laudos médicos e psi-
cológicos para que a mudan-
ça seja realizada, como fora
proposto pelo relator da
Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade, ministro Mar-
co Aurélio Mello.

O julgamento foi iniciado
na quarta-feira e foi suspen-
so após voto de seis minis-
tros, sendo retomado no iní-
cio da tarde desta quinta.

Derrotados
Quanto à necessidade de
exigir decisão judicial auto-
rizando a mudança, foram
derrotados os ministros Ale-
xandre de Moraes, Gilmar
Mendes e Ricardo Lewan-
dowski, que acompanharam
o relator.

Marco Aurélio também
exigiu a idade mínima de 21
anos para a alteração no re-

gistro civil. Apesar de ter
acompanhado o relator na
necessidade de autorização
judicial, o ministro Alexan-
dre de Moraes afirmou que
a idade mínima para essa
alteraçãodeveser de18anos.
Ao final do julgamento, não
houve fixação de idade.

Em seu voto, Moraes es-
tendeu a possibilidade de al-
teração de prenome e gêne-
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Bandeira usada em mobilizações anuais é símbolo da luta pelos direitos LGBT

ro também a transgêneros.
A proposta inicial referia-se
apenas a transexuais. Na
quarta-feira, em seu voto, o
ministro Edson Fachin dis-
pensou a necessidade de au-
torização judicial para fazer
que a alteração seja feita.

"Compreendo que, inde-
pendentemente da nature-
za dos procedimentos para
mudança de nome, exigir

via jurisdicional é limitante
incompatível e entendo que
pedidos podem estar basea-
dos no consentimento livre
informado pelo solicitante."
O ministro Luís Roberto Bar-
roso também divergiu. "Me
manifesto na desnecessida-
de de decisão judicial. Se en-
tendermos que é por auto-
declaração qual o sentido de
decisão judicial?"

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BANIA REGISTRO DO 1° OFÍCIO DE IMÓVEIS E
HIPOTECAS DE BARREIRAS-BA Joelita Gonçalves Monteiro — Oficiala

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
JOELITA GONÇALVES MONTEIRO, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Ofício desta
Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a requerimento
da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, que, fica intimada a Sra. SUZANE MOHANNE DOS SANTOS
LIMA, nacionalidade brasileira, diretor de estabelecimento de ensino, portadora da carteira de identidade RG n°
1123789517, expedida por SSP/BA em 13/06/2008 e do CPF 012.775.425-38, solteira, por não terem sido
encontrados nos endereços fornecidos, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativa ao
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Quitado, Mútuo e Alienação
Fiduciária em Garantia, Carta de Crédito com Recursos do SBPE - Fora do SFH - no Âmbito do Sistema de
Financiamento Imobiliário - SFI - n° 1.4444.0521857-8, datado de 07 de fevereiro de 2014, com a CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL — CNPJ n° 00.360.305.0001/04, referente a Um Prédio Residencial, com 02
Pavimentos com a seguinte conformação: área no Pavimento Térreo de 223,09m2 e - área no 1° Pavimento de
127,83m2, perfazendo área total construída de 350,92m2, em uma área territorial de 464,77m2, situada na
Rua Glauber Rocha, n° 582, Lote 06-A e 07-A, Quadra 21, no Loteamento Bandeirante 1, nesta cidade.
Inscrição Imobiliária sob n° 02.51.400.0582.001. sob matrícula n° 30.259. Assim procedo a INTIMAÇÃO de
Vossa Senhoria para que se dirija a este Cartório de Imóveis, conforme Art. 26, § 4° da Lei 9.514/97, ficando
Vossa Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação, garante o direito da consolidação da
propriedade do imóvel em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.propriedade do imóvel em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BANIA REGISTRO DO 1° OFÍCIO DE IMÓVEIS E
HIPOTECAS DE BARREIRAS-BA Joelita Gonçalves Monteiro — Oficiala

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
JOELITA GONÇALVES MONTEIRO, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas do 1° Oficio desta
Comarca de Barreiras, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc...

FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n° 9.514/97, e a requerimento da
credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, que, ficam intimados os Srs. LUCIANA DA ROCHA MENEZES DE
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 29/05/1982, administradora, portadora de Carteira de Identidade
n° 1016925794, expedida por Secretaria de Segurança Pública/BA em 03/08/2012 e do CPF 005.477.955-30,
casada no regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, e seu cônjuge ANTÔNIO JESUINO
DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, nascido em 17/04/1979, vendedor, portador da Carteira de
Identidade n° 0857107178, expedida por Secretaria de Segurança Pública/BA em 28/05/2007 e do CPF
922.853.925-91, por não terem sido encontrados nos endereços fornecidos, para fins de cumprimento das
obrigações contratuais, relativa ao Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e
Alienação Fiduciária em Garantia no SFH — Sistema Financeiro da Habitação n° 1.4444.0871301-4, datado de
28 de abril de 2015, com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CNPJ n° 00.360.305.0001/04, referente a Um
Prédio Residencial, com 02 Pavimentos com a seguinte conformação: área no Pavimento Térreo de 93,73m2 e
área no 1° Pavimento de 96,77m2, perfazendo área total construída de 190,50m2, em uma área territorial de
126,00m2, situada na Av. Bahia, n° 130, Parte do Lote 01, Quadra "06", no Loteamento Vila Júri, nesta cidade.
Inscrição Imobiliária sob n° 01.00.001.5120.001. sob matrícula n° 830. Assim procedo a INTIMAÇÃO de Vossa
Senhoria para que se dirija a este Cartório de Imóveis, conforme Art. 26, § 4° da Lei 9.514/97, ficando Vossa
Senhoria cientificada que o não cumprimento da referida obrigação, garante o direito da consolidação da
propriedade do imóvel em favor da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
CNPJ nº 15.245.095/0001-80

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO DE 2018
O Sindicato dos Bancários da Bahia, com sede na Avenida Sete de Setembro, número 1001,
Mercês, Salvador, Bahia, pelo presente Edital, faz saber aos bancos e às instituições financeiras,
estabelecidas em na base deste Sindicato, do Estado da Bahia, que empregam bancários e
trabalhadores do ramo financeiro, que conforme dispõe os artigos 580 e 582 da CLT, deverão
descontar dos salários de seus empregados, a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL correspondente a um
dia de trabalho dos salários do mês de março de 2018, e recolhido às Agências da CEF, Banco
do Brasil, ou os estabelecimentos bancários nacionais, até o dia 30 de abril de 2018. Ficam os
interessados, cientificados, desde já que o não recolhimento da Contribuição Sindical de seus
empregados até o dia 30 de abril de 2018, importará na multa de 10% (dez por cento) nos
primeiros trinta dias, com adicional de 2% (dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1%
(hum por cento) e atualização monetária conforme estabelece o art. 600 da CLT. A autorização
prévia e expressa para o desconto da Contribuição Sindical foi dada pelos trabalhadores na
assembleia geral extraordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2018.

Salvador, Bahia, 27 de fevereiro de 2018.
Augusto Sergio Vasconcelos de Oliveira, Presidente. COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DA COELBA E DA

CHESF LTDA – SICOOB COPELBA
CNPJ nº. 86.784.089/0001-40 – NIRE: 294.000.1806-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados da Coelba e da Chesf Ltda. – SICOOB COPELBA,
no uso das atribuições que lhe confere o art. 39 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data
totalizam 2.175 (dois mil cento e setenta e cinco), em condições de votar, para reunirem-se em ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no auditório do Edifício Sede da COELBA,
situado na Avenida Edgar Santos, 300, Narandiba, Salvador/BA, por falta de acomodações suficientes ao
número de associados na sede da cooperativa, no dia 15 de março de 2018, obedecendo aos seguintes
horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o
Estatuto Social: em primeira convocação, às 11h00 (onze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos
associados; em segunda convocação, às 12h00 (doze horas), com a presença de metade mais um dos
associados; e em terceira e última convocação, às 13h00 (treze horas), com a presença mínima de 10
(dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma Geral do Estatuto Social.
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstra-
tivo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e/ou benefícios dos membros
da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Salvador, 2 de março de 2018.
Aialdo de Oliveira Melo

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
A CPL torna público aos interessados que estará recebendo, no dia 16/03/2018 às 09:30 horas, os envelopes
com as propostas referentes ao Pregão Presencial nº 007/2018. Menor Preço por Lote. OBJETO: “Aquisição de
Medicamentos Hospitalares e da Farmácia Básica, Materiais de Consumo(PENSO) e Materiais/Equipamentos
Hospitalares.” Edital no Setor de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00 horas e no endereço eletrônico:
io.org.br/ba/andorinha/diarioOficial. Telefone: (74) 3529-1024/Ramal 205. E-mail: licitacao_pma@hotmail.com.
Andorinha-Bahia, 02 de Março de 2018. Lucimar Batista de Andrade. Pregoeiro do Município.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO torna público aos licitantes e demais interessados que estará
recebendo, no dia 19/03/2017 às 09:30 horas, os envelopes com as propostas referentes ao Pregão Presencial
nº 012/2018. Menor Preço Global. Objeto: “Seleção e Contratação de Pessoa Jurídica especializada para locação
de veículos, visando à execução de serviço de transporte leves e pesados diversos durante o exercício de 2018,
conforme especificações constantes do Anexo I e Termo de Referência.”. Informa, ainda, que a cópia do Edital
encontra-se à disposição no Setor de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal, no horário das 08:00 às 12:00
horas. Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone: (74) 3529-1024 / Ramal 205 ou através
do site: www.io.org.br/ba/andorinha e/ou e-mail: licitacao_pma@hotmail.com. Andorinha-Bahia, 02 de março de
2018. Carlos Alberto Pereira da Silva. Pregoeiro Oficial do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de Alimentação A La Carte, Salgados e lanches para atender às necessidades
e demandas das secretarias do Município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de Preços. DATA:
22/03/2018. HORA: 09h00min. Informações através do e-mail: licitacoes.amargosa@gmail.com ou pelo telfax
(075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018
A Comissão Permanente de Licitações, torna pública a seguinte licitação: Seleção para contratação de empresa
de captação de recursos financeiros através de verbas de marketing para os eventos oficiais do Município, em
conformidade com o projeto básico em anexo, para o exercício fiscal de 2018, conforme condições descritas no
Edital. DATA: 19/03/2018. HORA: 15H00MIN. Informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br, ou pelo telfax: (075)
3634-3977. Cópia do edital: www.amargosa.ba.io.gov.br. Carla Souza Oliveira. Presidente da CPL.

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

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 9/2018
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 SRP nº 9/2018-PA 20/2018, tipo menor preço lote único (maior
percentual de desconto), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa
para prestação de serviços de pesquisa de preços, reservas, emissões, marcações, remarcações, endossos
e fornecimentos de passagens aéreas nacionais, para atender às necessidades de deslocamentos dos agentes
políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Condeúba, quando em serviço, treinamentos, reuniões ou em
missão representativa a Órgãos superiores em outros Municípios e Estados, a se realizar no dia 14.03.2018 às
09:30 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 - 01.03.2018. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2018
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 SRP nº 10/2018-PA 21/2018, tipo menor preço por item único (maior
percentual de desconto), cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de GLP - Gás
Liquefeito de Petróleo 13 kg para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais, a se realizar no dia
14.03.2018 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 - 01.03.2018. Antônio Alves
de Lima-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ
CNPJ N: 13.857.701/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2018
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N°
012/2018, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de fardamento para a Creche Suzigrey
Santos Morais, conforme a descrição dos produtos constante do termo de referência. A entrega e abertura das
propostas serão no dia 14 de março de 2018, às 12h00min (doze horas), na sede da Prefeitura Municipal situada
na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital completo ser obtido pelos interessados,
gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 7:00 às 13:00 horas de segunda a sexta feira. Informações
adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail pmibicuilicitacoes@
hotmail.com.Ibicuí-BA, 01 de março de 2018.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial N°
015/2018, objetivando a Contratação de Empresa do ramo para o fornecimento de Combustíveis e lubrificantes
para utilização na frota de veículos e máquinas do Município, com entrega parcelada para o ano de 2018. A
entrega e abertura das propostas serão no dia 14 de março de 2018, às 08h30min (oito horas e trinta minutos),
na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital
completo ser obtido pelos interessados, gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 7:00 às 13:00
horas de segunda a sexta feira. Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone
73.3272.2294, ou e-mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 01 de março de 2018.ALFREDO RUY
SANTOS COSTA.PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018
A Prefeitura Municipal de Ibicuí torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
N° 016/2018, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, pães e itens de panificadora, destinados para
a Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, e
Secretaria Municipal de Ação Social, conforme descrição dos produtos constante no Termo de Referência do
Edital. A entrega e abertura das propostas serão no dia 14 de março de 2018, às 10h00min (dez) horas, na sede
da Prefeitura Municipal situada na Praça São Pedro, nº 100, Centro, nesta cidade, podendo o Edital completo ser
obtido pelos interessados, gratuitamente, no mesmo local supra referido, das 7:00 às 13:00 horas de segunda a
sexta feira. Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, ou pelo telefone 73.3272.2294, ou e-mail
pmibicuilicitacoes@hotmail.com.Ibicuí-BA, 01 de março de 2018.ALFREDO RUY SANTOS COSTA.PREGOEIRO

SINDHOTÉIS - CNPJ: 14.760.631/0001-13
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Pelo presente edital de convocação, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS,
APART-HOTÉIS, RESIDENCE-HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDA-
DE DO SALVADOR E DOSMUNICÍPIOS DE LAURO DE FREITAS, SIMÕES FILHO, CAMAÇA-
RI, DIAS D’AVILA, MATA DE SÃO JOÃO, CATU, ALAGOINHAS, ITANAGRA, ENTRE RIOS,
CARDEAL DA SILVA, CONDE, ESPLANADA E JANDAÍRA/BA – SINDHOTÉIS-BA, CNPJ n°
14.760.631/0001-13, com sede na Rua da Faísca, n° 31, Largo 2 de Julho, Centro, Salvador-BA,
para cumprimento do disposto no art. 605 da CLT, cientifica os empregadores estabelecidos na
sua base territorial de que deverão descontar dos salários de seus empregados, referente ao
mês de março de 2018, a contribuição sindical, cujo valor está estabelecido no art. 580 e art. 582
da CLT e recolhê-la no mês de abril de 2018, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal,
sob pena de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da CLT (10% nos 30
primeiros dias com adicional de 2% ao mês subsequente, juros de 1% e atualização monetária),
ficando desde já notificados os senhores empregados e empregadores que a assembleia geral
extraordinária realizada dia 27/02/18 autorizou, prévia e expressamente, o desconto da contri-
buição sindical de todos os integrantes da categoria profissional, associados ou não, atendendo
às formalidades exigidas nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

Salvador, 1 de março de 2018. Almir Pereira da Silva - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
CNPJ N: 13.635.016/0001-12
AVISOS DE LICITAÇÕES

O Município de Porto Seguro/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados que realizará licitação, por

meio do site: www.licitacoes-e.com.br, conforme datas abaixo indicadas. Informações no endereço: Av. dos

Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as

12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Editais e eventuais alterações disponíveis no site acima

e no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Demais atos no endereço www.portoseguro.ba.io.org.br.

PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2018 - Data 14/03/2018, às 8h (horário de Brasília). Objeto: Contratação de

Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Locação de Máquinas, Implementos (com o fornecimento de

operadores), e Veículos de Construção Civil Pesada (com fornecimento de motoristas), para apoio aos serviços

de Infra-Estrutura Urbana no Município de Porto Seguro. Marco Antonio Lima de Medeiros - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2018 - Data 14/03/2018, às 14h (horário de Brasília). Objeto: Contratação de

Pessoa Jurídica para Fornecimento de Uniformes destinados as Secretarias de Obras e Transito e Serviços

Públicos do Município de Porto Seguro - BA. Marco Antônio Lima de Medeiros - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

PREGÃO PRESENCIAL E CARTA CONVITE
PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 -Objeto: AQUISIÇÃO DE 5000kg de PEIXE TIPO CURVINA, DESTINADO
À DISTRIBUIÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES, NA SEMANA SANTA, DEVIDAMENTES CADASTRATADA NA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Abertura as 08:30hs do dia 14/03/2018. CARTA CONVITE
001/2018 - Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RIOS,
CÓRREGOS, PODA DE ARVORES, CAPINA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM.
O Abertura as 08:30hs do dia 09/03/2018; CREDENCIAMENTO Nº. 001/2018 - Objeto: é a contratação
de laboratórios para realização de exames laboratoriais (tabela SUS) nos PSFs e Hospital do Município, as
documentações poderão ser entregues a partir de 05/03/2018 a 30/04/2018, na sede da Prefeitura Municipal
nos horário de 08:00 as 12:00hs e 14:00 as 17:00hs, CREDENCIAMENTO Nº. 002/2018 - Objeto: é a contratação
de laboratórios para realização de exames citopatológicos (tabela SUS) no Município, as documentações poderão
ser entregues a partir de 05/03/2018 a 30/04/2018; CREDENCIAMENTO Nº. 003/2018 - Objeto: é a contratação
de empresa para realização de procedimentos de cirúrgicos - pequenas cirurgias - cirurgias eletivas com base
na tabela SUS aos pacientes do Município, as documentações poderão ser entregues a partir de 05/03/2018
a 30/04/2018. Os editais poderão serem retirados nos site http://www.itagimirim.ba.gov.br ou via e-mail no
compras.licitacoes@itagimirim.ba.gov.br. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro/Presidente da COPEL.

SINDICATO DOS/AS PSICÓLOGOS/AS NO ESTADO DA BAHIA – SINPSI-BA
CNPJ: 11.168.977/0001-39

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos (as) psicólogos (as) no Estado da Bahia- SINPSI-BA comunica aos profissionais psicólogos
(as) legalmente habilitados (as) do Estado da Bahia que a contribuição sindical para o ano de 2018 está fixada
em R$130,00 (cento e trinta reais) conforme deliberação de assembleia realizada no dia 26 de fevereiro de
2018, devendo seu recolhimento ser efetivado até o dia 31/03/2018. Aos profissionais já cadastrados, a guia de
recolhimento personalizada será enviada via e-mail ou pelo correio. O não recolhimento da Contribuição Sindical
no prazo fixado acarretará desconto em folha de pagamento correspondente a 1(um) dia de trabalho, no caso
de profissionais empregados, ou ao pagamento da mesma com multa e juros, nos termos da legislação vigente.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: sinpsibahia@gmail.com. Salvador, 02 de março de
2018. Geová Morais da Silva – Presidente.


