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CHUVAS Período de monções causa estragos na região, atingindo também Nepal e Bangladesh

Prédio desmorona e deixa ao
menos 21 mortos em Mumbai
LUIZ SERPA E AGÊNCIAS
A TARDE SP

Ao menos 21 pessoas mor-
reram e um número inde-
terminado de vítimas pode
estar preso sob os escom-
bros de um prédio residen-
cial que desabou ontem em
Mumbai, capital financeira
da Índia. Período de mon-
ções segue causando estra-
gos na região, atingindo
também outras cidades no
Nepal e Bangladesh e indo
para o Paquistão.

O prédio de quatro anda-
res desabou na manhã de
ontem na populosa área de
Bhendi Bazaar, após chuvas
fortes transformarem as ro-
dovias em rios. Equipes de
resgate e moradores da re-
gião ajudaram a retirar 13
pessoas que estavam no pré-
dio na hora do desabamen-
to. E continuaram procuran-
do os que ficaram sob os es-
combros.

Nove famílias viviam no
edifício. O prédio residen-
cial está localizado em uma
faixa congestionada da área
do BazardeBhendi,nosulde
Mumbai.

Autoridades locais orien-
taram moradores do prédio
ao lado para evacuarem a
área após o surgimento de
rachaduras causadas pelo
desabamento. Milhares de
prédios em Mumbai cons-
truídos há mais de 100 anos
estão correndo o risco de de-
sabar. Parte da estrutura
desses prédios foi abalada
pelas chuvas mais fortes que
aregiãorecebeunosúltimos
15 anos.

Mais de 1,2 mil pessoas po-
dem ter morrido na Índia,
Nepal e Bangladesh em de-
corrência das fortes chuvas

que atingiram a região. A es-
timativa é que cerca de 40
milhões de pessoas foram
afetadas.

Paquistão
A tempestade chegou ao Pa-
quistão na manhã de ontem,
inundando o porto da cida-
de de Karachi. Imagens de
uma TV local mostraram as
ruas da cidade submersas,
enquanto a equipe de me-
teorologistas do país indica
que as fortes chuvas conti-
nuarão por mais três dias
em várias partes da provín-
cia de Sindh. Autoridades fe-
charam escolas da região
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Polícia e
moradores
buscam
sobreviventes

por precaução.
Tempestades de vento e

chuvas também são espera-
das nas províncias de Balu-
chistan e Punjab. Os meteo-
rologistas também infor-
mam que fortes chuvas são
esperadas na capital do país,
Islamabad, e na área paquis-
tanesa de Kashmir.

Acredita-se que um terço
de Bangladesh esteja sob a
água, e o Nepal, país que já
registou a morte de 150 pes-
soas, recebeu as piores chu-
vas em uma década, de acor-
do com levantamento feito
pelas Nações Unidas.

As tempestades também

destruíram ou danificaram
cerca de 18 mil escolas no sul
da Ásia, deixando 1,8 milhão
de crianças impossibilita-
das de ir à escola. A insti-
tuição de caridade Save the
Children (Salve as Crianças,
em inglês) afirmou que
milhares de crianças pode-
riam ficar permanentemen-
te sem acesso às aulas se a
educação não for priorizada
nos esforços de reconstru-
ção da cidade.

Em Mumbai, a chuva for-
çou enfermeiros e médicos
do hospital mais movimen-
tado da cidade a caminha-
rem em meio a água suja,
que estava na altura do joe-
lho, para transferir pacien-
tes ao 1º andar.

As fortes chuvas também
afetaram o sistema de trens
da cidade, deixando cente-
nas de milhares de passa-
geiros sem ter como ir para
casa.

HARVEY

Fábrica registra
duas explosões
no Texas após
inundações

MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP, Miami, EUA

A tempestade tropical Har-
vey deixa um rastro de des-
truição no estado do Texas,
com 35 mortes, cidades ala-
gadas e mais de 30 mil de-
sabrigados. Ontem, uma in-
dústria química de compos-
tos plásticos registrou duas
explosões. Nove pessoas fi-
caram feridas, mas passam
bem, incluindo o xerife, que
foi averiguar o problema e
acabou inalando gás quími-
co de peróxido.

Em Houston, a água co-
meçou a baixar, mas, por
precaução, as autoridades
pedem que todos os desa-
brigados continuem nos ar-
mazéns, centros cívicos, es-
colas e ginásios da região
metropolitana.

De acordo com o boletim
do Harris County Emergen-
cy Operations Center, na ci-
dade de Crosby, os trabalha-
dores foram liberados e pas-
sam bem, mas os moradores
que inalarem o gás devem
procurar o serviço médico.

A Arkema Industries di-
vulgou uma nota alertando
a população: “Peróxidos or-
gânicos são extremamente
inflamáveis”. Apesar de fe-
chada há quase uma sema-
na, a fábrica mantinha 11
funcionários no local por se-
gurança, monitorando os
gases químicos.

Em todo o Golfo do Mé-
xico, onde há diversas refi-
narias de petróleo, seis in-
dústrias químicas anuncia-
ram que farão uma avalia-
ção de suas instalações para
retomar a produção.

Processo nº. 23066.019136/2017-81
O objeto da presente licitação é o Registro de preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para eventual aquisição de equipamentos diversos, gráficos,
industriais, eletrodomésticos e afins, para atender às necessidades das
Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Abertura: 14/09/2017 às 08:00 horas de Brasília. Edital no sítio
www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6168/3283.6079.

Erik Mautone Pereira
Pregoeiro

PREGÃO SRP Nº. 19/2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017/SRP
A pregoeira realizará licitação em 20/09/2017 ás 10H00MIN, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da
Licitação: 686633. Contratação da aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender
as necessidades das Equipes de Saúde Bucal e Centro de Especialidades Odontológicas de Amargosa,
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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017/SRP
A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Contratação de
empresa especializada em Tecnologia da Informação na prestação de serviços continuados de hospedagem
de site, e-mails, armazenamento, processamento de dados e aplicações através de serviços de cloud
computing incluindo virtualização de servidores para Prefeitura Municipal de Amargosa, mediante Sistema
de Registro de Preços. DATA: 21/09/2017. HORA: 09H00MIN. Local: Sala da Comissão Permanente de
Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA. Informações através do
e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço
www.amargosa.ba.io.org.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

CMG

CASA MILITAR DO GOVERNADOR

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017
BB Nº687126. Abertura: 18/09/2017 às 11h00min (Horário de Brasília) Objeto:
Capacitação prática para formação de piloto comercial de aviação, conforme
quantitativos e especificações contidas no edital. Família: 02.34 - Local de
realização: site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter
informações e/ou o edital e seus anexos, no endereço acima mencionado,
de segunda-feira a sexta-feira das 08h30min às 17h30min ou pelo endereço
eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores
esclarecimentos através do tel: (71) 3115-6391/3861. Salvador - BA, 31 de agosto
de 2017 – Daniela Maria Marques Falcão Aranha – Cap PM Pregoeira Oficial.

Abertura: 27/09/2017, às 9:30hs. Objeto: Leilão de imóvel online/presencial. Lo-
cal da sessão: Rua Ivonne Silveira, nº 213, Doron, nesta Capital-BA, auditório da
Desenbahia. Caso não haja licitante, imóvel voltará a leilão, no dia 16/10/2017,
às 9:30hs. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.de-
senbahia.ba.gov.br ou www.centraldosleiloes.com.br. Os interessados poderão en-
trar em contato através do email tabata.leiloeira@gmail.com ou cpl@desenbahia.
ba.gov.br, telefone (71) 9.9921-6482, (71) 9.9122-4551 e 31031277 - BA,
27/07/2017. Camila Brandi Schlaepfer Sales – Pregoeira Oficial. Tábata Mineiro
Bezerra - Leiloeiro (a) Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO Nº 002/2017
Secretaria da Fazenda/Desenbahia

Pelo presente EDITAL, por estar em lugar ignorado, ter-se ocultado ou recusado o recebimento da notificação pessoal pelo oficial do cartório, fica(m) notificado(s) o(s)
mutuário(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/90, do Decreto -lei nº 70 de 21/11/66 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial das HIPOTECAS que onera(m) o(s) imóvel (eis) descrito(s) a seguir, de que é credora a EMGEA- EMPRESA
GESTORA DE ATIVOS. Fica(m) cientificado(s), igualmente, de que tem o prazo de 20 (vinte) dias, contados de 01/09/2017 para, querendo, purgar(em) o débito e evitar a
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados ou nas Agências da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
1- SED:1BF47 - CONTRATO: 100680021379 -ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ISMAELITA GOMES DE FIGUEIREDO (ANTIGA RUA 12), CONJ. RESIDENCIAL DEPUTADO
FRANCISCO PINTO, CASA Nº 19- TOMBA. - FEIRA DE SANTANA - BA ODETE SENA , BRASILEIRA, FUNCIONARIA PUBLICA FEDERAL, CPF: 05590094534, RG: 869600
SOLTEIRA.
2- SED:87943 - CONTRATO: 809490000015 -ENDERECO DO IMÓVEL:RUA OLAVO BILAC , Nº 181, BAIRRO: SÃO JOAO - ITABERABA - BA OSMAR BARROS SOUZA,
BRASILEIRO, TECNICO EM ENGENHARIA, CPF: 13220950515, RG: 1020857-73 SSP/BA CASADO COM RITA CONSUELO SACRAMENTO BARROS, BRASILEIRA, DO LAR,
CPF: 19148470597,RG: 0124196489 SSP/BA.
3-SED:85642 - CONTRATO: 3099103031117- ENDERECO DO IMÓVEL:CONDOMINIO POMAR DO CABULA, RUA SILVEIRA MARTINS, EDIFICIO VIVENDA DAS ACACIAS,
APT 503 BLOCO 213 B, BAIRRO CABULA - SALVADOR - BA EVANDRO DA SILVA MELO , BRASILEIRO, FUNCIONARIO PUBLICO FEDERAL, CPF: 25363158515, RG:
1490894 SSP/BA CASADO COM ERONDINA DE QUEIROZ MELO, BRASILEIRA, AUTONOMA, CPF: 24402311500, RG: 1590894 SSP/BA.

Agente Fiduciário:FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço: Travessa Santa Barbara, nº 04, Edfº Aliança Comercial,10º andar, Comércio, Salvador/BA.

Tel.: (0xx71) 7132412052/ 4009-1000 / 4009-1003

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA I S.A.
CNPJ nº 23.888.783/0001-97

Balanços Patrimoniais em 31/12/2016 e 2015 (Em R$)
Ativo 2016 2015
Circulante 1.153.895 1.010
Caixa e equivalentes de caixa 1.153.895 1.010
Não Circulante 14.072.648 -
Imobilizado 14.072.648 -

Total do ativo 15.226.543 1.010
Passivo 2016 2015
Circulante 394.231 494
Contas a pagar 12.635 -
Contas a pagar - parte relacionada 376.198 494
Tributos a recolher 5.397 -
Patrimônio líquido 14.832.312 516
Capital social 14.880.819 1.010
Prejuízos acumulados (48.507) (494)
Total do passivo e patrimônio líquido 15.226.543 1.010

Demonstrações de resultado do exercício em 31/12/2016 e 2015 (Em R$)
Despesas operacionais 2016 2015

Despesas administrativas e outras despesas operacionais (47.738) (494)
Prejuízo operacional (47.738) (494)

Despesas financeiras (275) -
Resultado financeiro líquido (275) -
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (48.013) (494)
Prejuízo do exercício/período (48.013) (494)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2016 e 2015 (Em R$)

Capital
social

Capital
Social a
integra-

lizar

Prejuízos
acumu-

lados

Adiant. para
aumento

de capital Total
Saldos em 28/12/2015 - - - - -
Subscrição de capital 10.000 (9.990) - - 10
Integralização do capital - 1.000 - - 1.000
Prejuízo líq. do período - - (494) - (494)
Saldos em 31/12/2015 10.000 (8.990) (494) - 516
Adiantamento para

aumento de capital - - - 14.879.809 14.879.809
Integralização do capital - 8.990 - (8.990) -
Aumento de capital 14.870.819 - - (14.870.819) -
Prejuízo do exercício - - (48.013) - (48.013)
Saldos em 31/12/2016 14.880.819 - (48.507) - 14.832.312

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2016 e 2015 (Em R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015
Prejuízo do exercício/período (48.013) (494)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem recursos do caixa:
Variações dos ativos e passivos operacionais:

Contas a pagar 12.635 -
Tributos a recolher 5.397 -
Contas a pagar - partes relacionadas 494 494

Caixa líquido (consumido) pelas atividades operacionais (29.487) -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado (13.697.437) -
Caixa líquido (consumido) nas atividades de investimento (13.697.437) -
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Recursos provenientes da emissão de cotas de capital 14.870.819 1.010
Capital social integralizado 8.990 -

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 14.879.809 1.010
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 1.152.885 1.010
Variação do caixa e equivalentes de caixa 1.152.885 1.010

. No início do exercício 1.010 -

. No final do exercício 1.153.895 1.010

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO De acordo com as disposições legais e estatutárias,
submetemos à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às DFs., do exercício de
01/01 a 31/12/2016. Dentre os principais fatos ocorridos em 2016 relativamente à
Sociedade, destaca-se a autorização, em 25/05/2016, obtida através de outorga, por
meio do Ministério de Minas e Energia (MME), para a produção independente de ener-
gia elétrica pelo prazo de 35 anos, contado a partir da publicação da autorização.
Contexto operacional: O Parque Eólico Ventos da Bahia I S.A. é uma S.A., sediada na Av.
Almirante Barroso, 52, 17º andar, parte, Centro/RJ, constituída em 28/12/2015. A Sociedade
tem por objeto social o propósito específico de implantar e explorar a central eólica “Ventos

da Bahia I”, parte do projeto de nome Ventos da Bahia Fase 2, cuja capacidade instalada
total é de 116,6MW. Através do consórcio VDB F2, a Sociedade foi uma das vencedoras do se-
gundo Leilão de Energia de Reserva de 2015, realizado pela ANEEL em 13/11/2015. O projeto
prevê a produção e comercialização de energia elétrica no estado da Bahia. Em 31/12/2016,
a sociedade encontrava-se em fase pré-operacional. Enquanto não inicia as suas operações,
existe dependência significativa de aportes de recursos de seus acionistas ou de terceiros
e, portanto, essas DFs. devem ser lidas neste contexto. A Administração reforça o seu com-
prometimento em honrar todos os compromissos assumidos com a ANEEL nos contratos de
venda de energia já firmados. O processo licitatório para escolha das empresas que estarão

Paulo Alexandre Coelho Abranches - Presidente
Domingues e Pinho Contadores Ltda; Gloria Cunha dos Santos - Contadora - CRC RJ 001137/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES - Opinião: Examinamos as DFs. da Sociedade, que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, compreendendo as principais políticas contábeis e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as DFs. acima referidas apresentam adequada-

mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Sociedade em 31/12/2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa Sociedade ara o exercício findo naquela data, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-
-014428/O-6 F-RJ; Danilo Siman Simões - Contador CRC 1MG058180/O-2 T-SP.

participando da construção do Parque foi iniciado e a expectativa é que tenhamos todos os
contratos assinados ainda no primeiro trimestre do ano de 2017. O texto integral das notas
explicativas está ao dispor dos acionistas na sede da Sociedade.


