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NEPAL A relação de passageiros  incluía 33 nepaleses, 32 bengaleses, um chinês e um maldivo

FRANCE PRESSE

Katmandu, Nepal 

Um avião da companhia

bengalesa US-Bangla Airli-

nes caiu ontem, com 71 pes-

soas a bordo, perto do

aeroporto de Katmandu,

deixando ao menos 49

mortos - anunciaram as au-

toridades.

"Quarenta pessoas morre-

ram no local do acidente, e

nove morreram em dois

hospitais em Katmandu",

disse o porta-voz policial

Manoj Neupane.

O avião, que transportava

67 passageiros e quatro

membros da tripulação,

caiu em um campo de fute-

bol perto do único aero-

porto internacional do país.

Entre os passageiros esta-

vam 33 nepaleses, 32 benga-

leses, um chinês e um

maldivo, indicou um porta-

voz da companhia aérea,

Kamrul Islam.

As causas do acidente

ainda não foram determi-

nadas, mas, de acordo com

uma declaração das autori-

dades aeroportuárias, o

avião estava "fora de con-

trole" pouco antes do pouso.

Segundo testemunhas, a

aeronave caiu ao realizar

uma segunda tentativa de

pouso. As imagens divulga-

das mostravam pedaços do

avião incendiado que os so-

corristas tiveram de cortar,

Trump prega

professores

armados contra

a violência

ERICK TEDESCO

A TARDE SP

Sem estipular o aumento

da idade mínima para

comprar armas de fogo,

um plano para reforçar a

segurança nas escolas dos

Estados Unidos foi apre-

sentado anteontem, pela

Casa Branca. O que prevê o

projeto governamental é o

oferecimento de treina-

mento de professores com

armas e a reforma do sis-

tema de fiscalização de an-

tecedentes penais para

aumentar o controle das

lojas na hora de vender o

armamento. Os custos do

projeto, no entanto, não

foram divulgados.

Como ressaltaram funcio-

nários da administração do

presidente Donald Trump

num encontro com jornalis-

tas anteontem à noite, o

plano é um “cumprimento

de um pedido de ação” do

próprio do mandatário do

país em decorrência do tiro-

teio em janeiro, numa es-

cola de Parkland, Florida,

em que um ex-aluno matou

17 pessoas, entre alunos e

funcionários.

Uma comissão federal sobre

segurança escolar, que ana-

lisará diversas questões no

intuito de coibir a violência

nestes ambientes, é o que

determina o projeto da Casa

Branca, baseadas em solu-

ções elencadas pela Secreta-

ria de Educação.

A aeronave caiu num campo de futebol, e levava 67 passageiros e 4 tripulantes
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PLANO

MARTE Elon Musk diz que colônia

é fundamental para ser humano

procurando vítimas.

O porta-voz do Exército,

Gokul Bhandaree, afirmou

que, de agora em diante, "as

chances de encontrar al-

guém vivo são escassas,

porque o avião pegou fogo

severamente".

Colunas de fumaça po-

diam ser vistas subindo do

campo de futebol onde a

aeronave caiu. Imagens pos-

tadas no Facebook mostra-

vam a coluna de fumaça

atrás da pista de aterrissa-

gem, onde outra aeronave

estava esperando.

Os veículos dos serviços

de emergência pareciam

mergulhar na fumaça, en-

quanto testemunhas do aci-

dente filmavam a cena com

seus telefones celulares.

A aeronave era um tur-

boélice Bombardier Dash 8

Q400, de acordo com Mah-

bubur Rahman, do Ministé-

rio da Aviação Civil. O avião

tinha 17 anos, segundo o site

de rastreamento de voos em

tempo real Flightradar24,

com sede na Suécia.

Acidentes

A US-Bangla Airlines é uma

companhia aérea privada,

lançada em julho de 2014.

Seu primeiro voo interna-

cional foi para Kathmandu

em maio de 2016. A compa-

nhia aérea opera voos para

o sul e para o sudeste da

Ásia, assim como para o

Oriente Médio.

O aeroporto de Kat-

mandu foi reaberto depois

de ter sido fechado breve-

mente após o acidente -

momento em que os voos

de chegada tiveram de ser

desviados.

O Nepal sofreu vários de-

sastres aéreos nos últimos

anos, o que afetou severa-

mente a indústria do tu-

rismo.

A maioria desses aciden-

tes foi atribuída a proble-

mas de inexperiência dos

pilotos e de manutenção.

O Nepal sofreu

vários

desastres

aéreos nos

últimos anos, 

o que afetou 

o turismo

Em 2016, um

avião caiu na

cordilheira do

Himalaia,

matando 

23 pessoas

Queda de avião no aeroporto

de Katmandu deixa 49 mortos

Pregão Eletrônico nº 001/2018
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para IFBA- Campus Salvador - Data de 

abertura - 22/03/2018 às 09: 00H - No site www.comprasnet.gov.br. Edital e informações no 
site www.ifba.edu.br. ou pelo tel. (71) – 2102-9547

AVISO DE LICITAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAHIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico Tradicional nº 001/2018
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para IFBA- Campus Salvador - Data de 

abertura - 22/03/2018 às 09: 00H - No site www.comprasnet.gov.br. Edital e informações no 
site www.ifba.edu.br. ou pelo tel. (71) – 2102-9547

AVISO DE LICITAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAHIA

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 114-2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 033-2018- Objeto: Aquisição de condicionadores de ar, apare-
lhos eletroeletrônicos e equipamentos de informática para atender as necessidades de diversas secretarias da 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Tipo: Menor preço. Data: 26/03/2018 às 08h30. Informações no Dptº. 
de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 
17h00. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: . Feira de Santana, 12/03/2018. Giselle Cristine 
de Góes Costa Botelho – Pregoeira.
LICITAÇÃO 118-2018 TOMADA DE PREÇO 034-2018
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de construção de muro localizado na avenida 
Fraga Maia, bairro parque ipê, Feira de Santana, Bahia.  Tipo: Menor Preço. Data: 02/04/2018 às 16h30. Local: 
Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: . Informações no 
Departamento de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 
17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 12/03/2018. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da 
CPL.
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 339-2017 – TOMADA DE PREÇO 049-2017
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para melhorias de infraestruturas em complexo turístico com 
reforma nos boxes de artesanato e área de eventos turísticos no Centro de Abastecimento. Contrato de Repasse 
nº 10025669-44/2012-MTUR/CAIXA.  VENCEDOR: CONSTRUTORA VASCO MARINHO LTDA HOMOLOGAÇÃO: 
02/03/2018. VALOR: R$ 961.798,53. Feira de Santana, 12/03/2018 – José Ronaldo de Carvalho. Prefeito Mu-
nicipal.
EXTRATO DO CONTRATO LICITAÇÃO 339-2017 – TOMADA DE PREÇO 049-2017
CONTRATO: 31-2018-13C. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: CONSTRUTORA 
VASCO MARINHO LTDA. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para melhorias de infraestruturas em 
complexo turístico com reforma nos boxes de artesanato e área de eventos turísticos no Centro de Abastecimen-
to. Contrato de Repasse nº 10025669-44/2012-MTUR/CAIXA. DATA DE ASSINATURA: 02/03/2018. VALOR: R$ 
961.798,53. Feira de Santana, 12/03/2018 – José Ronaldo de Carvalho. Prefeito Municipal.

LEILÃO ONLINE DE IMÓVEIS - 27/03 ÀS 10H

MARIANA LAURO SODRÉ SANTORO BATOCCHIO - LEILOEIRA OFICIAL JUCESP Nº 641

LOTE 26 - SALVADOR - BA - APARTAMENTO. Bairro Pituba. Rua Minas Gerais, 383. Cond. Seven 
Residence. Ap. 1.403 (Duplex). Tipo G c/ 1 vaga de garagem coberta, do tipo B (com vaga acessório), 
12/13, da G3. Área priv. 165,19m². Matr. 62.246 do 6º RI local. Obs.: Consta ação ordinária, processo 
nº 0518667-66.2017.8.05.0001, em trâmite na 08ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. 
O Vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas 
Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital. Ocupada (AF). LANCE MÍNIMO: R$407.000,00.
LOTE 27 - SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA - IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL. Centro. Rua 1º de 
Janeiro, s/n (lt. 11 da qd. 16). Áreas totais: terr. 231,25m² e constr. estimada no local 271,00m² (consta 
no RI 135m²). Matr. 13.636 do RI de Santa Maria da Vitória. Obs.: Regularização e encargos perante 
os órgãos competentes de eventual divergência da área construída apurada no local com a lançada no 
IPTU e averbada no RI, bem como da numeração e destinação de uso comercial/residencial, correrão por 
conta do comprador. Consta Ação Revisional, processo nº 0359021-93.2012.8.05.0001 em trâmite na 
4ª Vara Cível da Comarca de Salvador-BA. O vendedor responde pelo resultado da ação, de acordo com 
os critérios e limites estabelecidos nas “Condições de Venda dos Imóveis” constante do edital. Ocupada. 
(AF). LANCE MÍNIMO: R$84.000,00.
LOTE 28 - CACULE - BA - ÁREA RURAL. Área rural c/ 6,0ha denominado Fazenda Lagoa dos Meninos. 
Matr. 9.059 do RI local. Obs.: Ocupado (AF). LANCE MÍNIMO: R$17.900,00.
Condições de venda: valor do arremate mais comissão de 5% à leiloeira. Demais condições de 
pagamento e venda disponíveis nos sites: ww.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br. Da 
participação on-line: efetuar o cadastramento prévio no site da Leiloeira, conforme descrito no edital. 
Info: 11 2464-6464, af@sodresantoro.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA N° 01/2018

A Comissão de Licitação do Esporte Clube Vitória, constituída através do Ato da Presidência nº 01/2018, avisa 
aos interessados que fará realizar licitação na Modalidade Concorrência Administrativa nº 01/2018, tendo por 
objeto a contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo, execução de obras e servi-
ços de engenharia, de acordo as condições e exigências contidas no Edital. Data e hora de abertura da Sessão: 
28/03/2018 às 10h00. Local:  Avenida Arthemio Valente s/n, Canabrava, complexo Barradão, CEP 41.260-300. 
O Edital estará à disposição dos interessados na Diretoria de Engenharia e Patrimônio no endereço acima, no 
horário das 9h00 às 11h30 e das 14h00 às 17h00 e no site www.ecvitoria.com.br  

Salvador, 08 de março de 2018. Cláudio Roberto da Silva Melo - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. H O M O L O G A Ç Ã O. PA Nº 017/2018.  H O M O L O G O Baseado na 
decisão da Comissão Permanente de Licitação, designada pela  Portaria nº 001/2018,  homologo   a   proposta   
da proponente  REGINALDO LOPES DE ASSIS 66994705587, com o valor global de R$  79.250,00 (setenta e 
nove mil duzentos e cinquenta reais). Teolândia, 06 de Março de 2018. LÁZARO ANDRADE DE OLIVEIRA, Prefeito.
CONTRATO: Nº. 040/2018. Pregão Presencial Nº 001/2018. Contrato Administrativo  Nº. 040/2018. Contratante: 
O Município De Teolândia - Ba. Contratada: Reginaldo Lopes De Assis 66994705587 CNPJ nº. 21.531.729/0001-
64. Objeto do contrato: fornecimento de refeição acompanhada de suco natural ou água mineral ou refrigerante, 

sede do Município. Celebrado em 06 de Março de 2018, O prazo de duração do presente contrato é de 10 (dez) 
meses. Data da Assinatura: 06/03/2018.

Pregão Eletrônico nº 99/2017
Processo Nº. 23066.052031/2017-33. Objeto: Registro de preços para 
eventual aquisição de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, para atender 
as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo 
Hospitalar e de Saúde / UFBA. Abertura: 27/03/2017 às 09:00 horas (horário 
de Brasília). Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-5846/5841 
Fax: 3283-5841.

AVISO DE LICITAÇÃO

COMPLEXO HOSPITALAR 
E DE SAÚDE/UFBA MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
PREGÃO PRESENCIAL 018/2018.A PM de Correntina-BA, através do seu Prefeito, torna público, 
que está aberto o Pregão Presencial 018/2018, objetivando a contratação de empresas para 
fornecimento, parcelado, de gêneros alimentícios diversos que serão utilizados no preparo da 
merenda escolar para alimentação dos alunos regulamente matriculados na Rede Pública de 
Ensino deste Município, conforme descritos no Anexo I –Termo de Referência do Edital. Aber-
tura: 23/03/2018, às 8h. Bases legais: leis 10.520/02, 8.666/93, 123/06, 147/2014 e Decreto 
077/2009. Para retirar o Edital na Sede da Prefeitura será cobrada taxa de R$ 50,00.As demais 
fases deste PP serão publicadas no Site www.correntina.ba.io.org.br e o Edital no Site www.
correntina.ba.gov.br.Informações:(77)3488-3247. Nilson José Rodrigues-Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - nº 013/2018 

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 27/03/2018, às 10h, na Sala da 
COPEL, a licitação na modalidade Pregão Presencial - nº 013/2018, cujo objeto é Contratação de empresa 

técnicos, gestores, conselheiros e organizações não governamentais que atuam no âmbito Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) e rede socioassistencial do Município de Dias d’Ávila/BA. Informações e/ou 
Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de 
Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018. PA Nº 013/2018. torna público no dia 27/03/2018, às 09H30, quando estarão 
sendo recebidos os envelopes de preços para a aquisição de material de limpeza em geral, limpeza hospitalar, higiene 
pessoal, copos descartáveis e fósforos para atender as necessidades do Município de Itapetinga e todas as suas 
secretarias para o ano de 2018 (dois mil e dezoito). O Edital completo estará disponível a partir do dia 14 de março de 
2018, através de solicitação para o seguinte email: licitacaoitapetinga2017@gmail.com. Itapetinga-BA, 12 de março de 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2018.   PA Nº 020/2018. Torna público no dia 29/03/2018, às 09H00, quando estarão 
sendo recebidos os envelopes de preços para a aquisição de pneus e câmaras de ar, para atender as necessidades 
de manutenção da frota automotiva da Prefeitura Municipal de Itapetinga para o ano de 2018 (dois mil e dezoito). O 
Edital completo estará disponível a partir do dia 14 de março de 2018, através de solicitação para o seguinte email: 
licitacaoitapetinga2017@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ - CNPJ N: 13.922.620/0001-20
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2018.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará TP 001/2018, visando Contratação de empresa para a Reforma 
de 24 Unidades Escolares do município. Abertura da TP em 28/03/2018, as 08:30h na sede da prefeitura. Tipo 
Menor Preço Global. O edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h, 
as 12:h. Todos os atos desta licitação serão publicados no DOM, www.itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA, 13/03/2018. 
Vera Azevedo de Oliveira - Presidente - CPL PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU-BA

AVISO DE LICITAÇÃO
Chamamento Público nº 002/2018 - A Prefeitura Municipal de Pindobaçu-BA, torna público que realizará dia 
26.03.2018, às 09:00 Hs, na sede da prefeitura, sito a Praça Pedro Luiz, na sala de licitações, credenciamento 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. PA Nº 0546/18. Torna público que às 09h00min do dia 26/03/18, na sua 
Sede, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte e locação de 
veículos leves, utilitários e pesados, com motorista, para atenderem aos múltiplos serviços demandados pelas diver-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA -CNPJ N: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2018 - PMI/BA

O Pregoeiro da PMI torna público que realizará na sede licitação PP Nº 002/2018, do tipo menor preço por lote, tendo 
como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção da merenda escolar para o atendimento dos 
Programas: mais Educação, Pré-escola, EJA, AEE, Fundamental e Creches, deste Município, que será realizada no dia 
23 de março de 2018, às 8:30h. Edital na sede das 8:00 às 12:00h pelo telefone 77 3698-1512. Vitor Gabriel O. Perez 
- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão presencial nº 013/2018 SRP - PA nº 088/2018 - Objeto: Registro de preço para possível e eventual con-
tratação de empresa para fornecimento de gás de cozinha (GLP). Tipo: menor preço; abertura dia 23/03/2018 às 
08:30h. Retirada do edital: no site  por email: , Fone: (74) 
3536-2406. Casa Nova-BA, 12/03/2018. Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
CHAMADA PÚBLICA 02/18. PA 42/18. Objeto: habilitação de associações, cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis e/ou empresas de reciclagem, com vistas à coleta dos resíduos descartados pelo poder público, pas-
síveis de retorno ao seu ciclo produtivo, nos termos do Decreto nº 1.693/2014, de 21 de novembro de 2014, e 
demais normas pertinentes, processo nº 042/2018. Dia 26/03/18 às 9h. Edital www.conceicaodocoite.ba.gov.br 
– portal da transparência - licitação – arquivos de licitação - avisos/editais 2018 ou na CPL, R. Theognes A. Calixto, 
s/n, fone 75 32621328, de 8 às 12h. Conceição do Coité/BA, 12/03/18. Iraide Cabral Calado. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA TUPIM 
PP SRP 30/18. Dia 23/03/18 às 9h. Objeto: locação de veículo com motorista. Menor preço global. Edital na sede. Tel. 
75 33262211. Demais atos - www.boavistadotupim.ba.gov.br. Boa Vista do Tupim/Ba, 13/03/18. Ivan Bezerra Fachinetti. 
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA - CNPJ N: 13.825.484/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018/SRP

A pregoeira realizará licitação em 22/03/2018 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da 

municipais, mediante Sistema de Registro de Preços. Informações e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou 
pelo tel (75) 3634-3977. Cópia do Edital www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira- Pregoeira.


