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INVESTIGAÇÃO Ação teve delações
e escutas autorizadas pela Justiça

POLICIAIS E BANDIDOS
FORAM INDICIADOS

Operação no
Rio prende
71 policiais
e traficantes
MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

A Polícia Civil do Rio deflagrou ontem a Operação Calabar, que resultou em 96
mandados de prisão contra
policiais militares, 70 traficantes e outros criminosos
investigados em um esquema de corrupção no estado.
A ação foi realizada por
agentes da Polícia Civil, do
Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP-RJ) e da Corregedoria da Polícia Militar.
A ação envolveu delações de

ex-integrantes de uma suposta quadrilha, escutas autorizadas pela Justiça e uma
ação de investigação integrada que resultou na prisão
de 62 policiais.
Por volta do meio-dia, os
agentes já tinham cumprido
71 mandatos de prisão preventiva no total, sendo 22
traficantes e outros criminosos envolvidos no transporte de armas e drogas. Ao
todo serão cumpridos 184
mandados, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A ação conta com 800
agentes e 110 delegados, e foi
realizada nas cidades Nite-

Policiais responderão por
organização criminosa e
corrupção passiva, e os
bandidos vão responder
por tráfico, organização
criminosa e por
corrupção ativa

Policiais presos
são escoltados
na Operação
Calabar
rói, São Gonçalo, Maricá e
outras na região metropolitana do estado.
Os policiais responderão
por organização criminosa e
corrupção passiva, e os bandidos respondem por tráfico, organização criminosa e
corrupção ativa. Segundo a
corporação, esta é a maior
ação da história envolvendo
PMs e traficantes.
As investigações revelaram que os 96 PMs denunciados participavam de um
esquema de cobrança de
propina a traficantes que
rendia, aproximadamente,
R$ 1 milhão por mês aos po-

liciais militares. Agentes
que investigaram o esquema estimam que cada ramificação da quadrilha ganhava, em média, de R$ 1 mil a
R$ 5 mil por semana, somando um total de, pelo menos,
R$ 350 mil semanais. Os PMs
investigados são do Grupamento de Ações Táticas
(GAT), Patrulha Tático Móvel
(Patamo), Serviço Reservado
(P-2), no Destacamento de
Policiamento
Ostensivo
(DPO) e Ocupação (uma espécie de “UPP” de São Gonçalo).
Além disso, os PMs ofertavam serviços diversos a

traficantes, como trabalho
de escolta no transporte de
armamento e entorpecentes
e até aluguel de armas da
corporação, incluindo fuzis.
Também há indícios de sequestro de bandidos e familiares pelos policiais. Nas escutas, foram identificadas
cobranças de até R$ 10 mil
pelo resgate de bandidos.

Delação

O esquema foi descoberto no
ano passado pela Delegacia
de Homicídios de Niterói e
São Gonçalo (DHNSG), com a
prisão de um dos suspeitos,
responsável por recolher pro-

pina para um grupo de policiais. O traficante, pego em
flagrante com R$ 28 mil em
dinheiro, aderiu à delação
premiada, detalhou o esquema que envolvia centenas de
policiais em mais de 50 comunidades dos dois municípios e para o Programa de
Proteção à Testemunha.
Após a colaboração do suspeito, foi feito um trabalho de
escuta, no qual os policiais da
especializada interceptaram
mais de 250 mil ligações. Foram identificados dois mil
diálogos considerados cruciais para elaborar o inquérito e indiciar os suspeitos.

MEDICAMENTOS

CRÉDITO EXTRA

Mercado farmacêutico cresce 10,8%

Emissão de passaporte
deve continuar suspensa

ERIC ULBRICH
A TARDE SP

Em um período de crise que
vive o Brasil, um mercado
que apresenta crescimento
constante chama a atenção.
Segundo dados da americana QuintilesIMS, holding
multinacional especializada em informações sobre
tecnologias em saúde e pesquisas clínicas, a evolução de
vendas de medicamentos
em reais nas farmácias apresentou número superior ao
do ano passado.
De acordo com o levantamento, ocorreu um crescimento de 10,8% desse mercado, tendo como principal
fator o aumento do valor do
mix médio de medicamento, responsável por um aumento de 7,8%.

Quando detalhado o crescimento por modelos de farmácias, um fato que se destaca é que as redes associadas à Federação Brasileira
das Redes Associativistas e
Independentes de Farmácias (Febrafar) apresentaram números acima até
mesmo das grandes redes,
com crescimento de 13,4%

As grandes
redes
cresceram
10,8%; redes
e franquias,
11,8%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
CNPJ N: 14.197.586/0001-30
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2017
Registro de preço para eventual fornecimento de material de distribuição gratuita, fardamento e material gráfico
para atender as necessidades da secretaria de Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Jacobina. a data,
hora e end. p/ entrega da proposta e doc.: 12 de julho de 2017 às 09:00 horas - prefeitura municipal de jacobina,
rua senador pedro lago, 40, centro, jacobina - bahia. (74) 3621-2590. Zanandréa Mendes Magalhães Silva Pregoeira. Horário de atendimento 08 as 12hrs.

no período. As grandes redes
cresceram 10,8%, as demais
redes e franquias cresceram
11,8%, e as farmácias independentes cresceram 9,7%.
“Os resultados foram bastante positivos, mas alguns
pontos devem ser levados
em conta, como o fato de
que, em 2016, os medicamentos tiveram um aumento de preço expressivo de
12,5% em média, o que impactou diretamente nos resultados, sendo que o preço
médio do mix foi o fator que
mais impulsionou o crescimento. No caso da Febrafar,
o fato que mais anima é relacionado ao aumento no
volume de vendas, pois representa que realmente estamos crescendo”, analisa
Edison Tamascia, presidente da Febrafar.

Asfarmácias,portipo,apresentaram resultados diferentes. O valor diferenciado da
Febrafar,porexemplo,sedeve
a vários pontos, mas principalmente ao fato desse agrupamento ter obtido um real
crescimento de 2% em volume de vendas. Já as grandes
redes observaram uma redução de 3,8% nesse mesmo índice. As demais associações e
franquias tiveram uma queda
de 1,6% e as farmácias independentes tiveram um crescimento de 0,8%.
A previsão para o próximo
ano é de crescimento, mas
inexpressivo. A expectativa
é que o aumento dos valores
vendidos não seja tão alto, já
que o índice médio de aumento dos medicamentos,
aprovado pelo governo federal, foi de 4,76%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/2017. Torna público, que fará realizar no dia 12 de Julho de
2017, ás 9h00min, licitação na modalidade Pregão Presencial que objetiva AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. O Edital estará disponível no setor de Licitações da Prefeitura Municipal. Fone:
(73) 3296-1521 e e-mail: licitacaomedeirosneto.ba@gmail.com. Todos os demais atos serão
publicados no Diário Oficial do Município (DOEM) www.doem.org.br. Medeiros Neto – BA – 23
de junho de 2017. Danusa Sena Saldanha - Pregoeira Designada

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

CNPJ N: 16.418.022/0001-06
AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017
Prestação de serviços de publicidade volante (CARRO DE SOM) para divulgação de atos e matérias diversas
de interesse da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa, sob o tipo de menor preço global. ABERTURA:
13/07/2017 às 08HS:00MIN. EDITAL: Sede da câmara municipal. Bom Jesus da Lapa, 30/06/2017. George
José B. Cardoso - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO ALEGRE-BA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017. Objetivando a Contratação para execução das obras
de conclusão de 30 Unidades Habitacionais do Programa Moradia Digna, no Município, conforme
deﬁnido nos elementos técnicos constantes nos anexos do Edital, bem como no Termo de
Compromisso Nº 0445178-58/2014-BA, ﬁrmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério
das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Capela do Alto Alegre –
Bahia. Dia: 18/07/2017, às 10h00min. Informações na Prefeitura Municipal. Capela do Alto Alegre –
BA, 30 de Junho de 2017. GALDINA SANTOS ARAÚJO. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.Sessão - dia 14/07/2017 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Contratação de empresa para o fornecimento
de refeições para alimentação dos servidores da Prefeitura Municipal, profissionais de saúde e
prestadores de serviços à disposição do município na sede do Município de Campo Formoso –
Ba. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74)
3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PP 36/17. Menor Preço Global Por Lote. Objeto: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento de gêneros alimentícios, suprimentos de informática, materiais de
expediente e materiais de limpeza. Dia 12/07/17 às 9h. Informações na CPL, Pç. Belarmino
José Rodrigues, s/n, Centro. Tel.: 74 3673-1707, R 216, ou licitacao@uaua.ba.gov.br, de 9
às 12h. Uauá/BA, 30/06/2017. Max Denys Alves da Silva – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
O Sindicato dos Empregados em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia –
SINDPEC CONVOCA, os empregados das empresas relacionadas, para as
Assembleias Gerais Extraordinárias, a serem realizadas nos locais, datas e
horários abaixo, com a presença de 2/3 dos interessados ou, em segunda
convocação, meia hora após, com a presença de 1/3, permanecendo até votar o
último que comparecer, para deliberar sobre: 1) Aprovação de Pauta de
Reivindicações; 2) Outorga de poderes ao SINDICATO para negociar a Pauta,
assinar Acordo Coletivo de Trabalho e/ou, malogradas as negociações, ajuizar
Dissídio Coletivo. EMPREGADOS/EMPRESAS, LOCAIS, DATAS E
HORÁRIOS: 1 - COLORADO TECNOLOGIA LTDA, Rua Frederico Simões, nº
85, Edif. Empresarial Simonsen, 15º Andar, Caminho das Arvores, Salvador – BA,
07/07/2017, às 17:00h; 2 - CORPLAB Ltda - Av. Valdomiro Rodrigues, 147 Centro, Lauro de Freitas-Ba, 05/07/2017, às 7:15h; 3 - DORITEC SOLUÇÕES
CORPORATIVAS LTDA, Rua Frederico Simões, nº 85, Edif. Empresarial
Simonsen, 15º Andar, Caminho das Arvores, Salvador – BA, 07/07/2017, às
17:30h; 4 - QUALITEX - Shopping Laguna, Rua Dantas Bião, s/n, Alagoinhas-BA,
03/07/2017, às 18:00h e na UPGN, Av. Geonisio Barroso, s/n, Faz Modelo,
C a t u - B A , 0 5 / 0 7 / 2 0 1 7 , à s 1 6 : 0 0 h . S a l v a d o r, 2 9 . 0 6 . 2 0 1 7 ,
Lourival Lopes - Coordenador Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOLÂNDIA
EXTRATO. Contrato Administrativo nº.122/2017. Termo Aditivo Supressão de Valor 001/2017. Número do Contrato:
nº. 122/2017 Contratante: O Município de Teolândia - BA. Contratada: PRIMOS PRÉ MOLDADOS, EDIFICAÇÕES E COMERCIO LTDA-ME. Objeto. Supressão do valor original do contrato no montante de R$: 767,44 (setecentos e sessenta
e sete reais e quarenta e quatro centavos), passando o valor do Contrato Administrativo 122/2017 para R$ 208,137,28
( Duzentos e oito mil cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos). Justificativa: readequação da planilha orçamentaria. Data da Assinatura: 28/06/2017. Teolândia-Ba, 29 De Junho De 2017. Lázaro Andrade De Oliveira - Prefeito

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Apesar de o governo ter solicitado dinheiro extra para
regularizar a emissão de
passaporte, o serviço deverá
voltar somente após a aprovação do pedido pelo Congresso Nacional. A suplementação solicitada pelo governo federal à Lei Orçamentária Anual é de R$ 102,3
milhões para o Ministério da
Justiça e Segurança Pública,
ao qual a Polícia Federal (PF)
está subordinada.
Na terça-feira (27), a PF
suspendeu a confecção das
cadernetas de passaportes
para novas solicitações devido à insuficiência de orçamento. Segundo o Ministério do Planejamento, De-

senvolvimento e Gestão, o
crédito suplementar irá regularizar os pagamentos para fornecimento de passaportes. “Dada a urgência
do tema, houve um acordo
com o presidente da Comissão Mista de Orçamento
[senador
Dário
Berger
(PMDB-SC)] para votar o PL
ainda nesta semana”, disse.

Quem vai receber

Com a suspensão, apenas
quem foi atendido nos postos de emissão e teve o atendimento completado até as
22h do dia 27 vai receber o
documento normalmente.
A previsão inicial de entrega
é de seis dias úteis.
Cerca de oito mil passaportes são emitidos diariamente pela Polícia Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA DA ROÇA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017. A COPEL do Município de Várzea da Roça/BA, torna público através de seu Pregoeiro que às 09:15h do dia 12 de julho de 2017, a Licitação Pregão Presencial Nº 040/2017, objetivo a Contratação
de empresa do ramo para fornecimento de Materiais permanentes e equipamentos diversos destinados a Secretária
Municipal de Saúde de Várzea da Roça - BA, conforme Proposta nº 11477.284000/1140-03 MS, conforme especificações no Edital e seus anexos, informações na sede da prefeitura localizado a Praça da Bandeira, nº 125, ou pelo
telefone: (74) 3669-2188. Várzea da Roça – BA, 30 de junho de 2017. Cleidinaldo Nascimento Rios - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017, do tipo Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços de Reforma e Ampliação do Anexo ao Lado da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Serra-Bahia, conforme especificações do Edital. Data de abertura: 17/07/2017,
às 09:00h. Local: Praça Vitorino José Alves, nº 112-B, Centro, na cidade de Bom Jesus da Serra,
Bahia. Informações no Fone: 77-3461-1012. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: http://
ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/bomjesusdaserra. Edinaldo Meira Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

Retificação da Publicação do Diário nº 22.206 de 29 de Junho de 2017.

PP SRP 80/17. Proc. Adm. 172/17. Objeto: Aquisição material penso específico,
medicamentos controlados não básicos. Dia 13/07/17 às 9h. Informações em www.
conceicaodocoite.ba.gov.br, ou na CPL, R Theognes Antonio Calixto, s/n. Tel 75
32621328, de 2º a 6º, das 8 às 12h. Conceição do Coité, 28/06/17. Iraide Cabral
Calado. Pregoeira.

No Aviso de Licitação no Caderno Licitações, Onde se lê: Pregão Eletrônico Nº 04/2017. Processo nº:
0901.2016/024010, Leia- Pregão Eletrônico Nº 05/2017. Processo nº: 0901.2016/024010. Salvador, 29
de Junho de 2017 – Patrícia Silveira de Queiroz. Presidente da Comissão Permanente de Licitação..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO/BA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
DA BAHIA - AGERBA

AGERBA
CASA MILITAR DO GOVERNADOR

AVISO DE LICITAÇÃO

PAD nº. 068/2017. PP (SRP) nº. 038/2017. Objeto: O objeto da presente licitação consiste na 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. Abertura: 12/07/2017 às
10h00min. Local para aquisição do edital: Sede da Prefeitura, sito na Av. José Balbino de Souza, s/nº,
Centro, Sobradinho-BA. Thaciana Carla Silva Mangabeira – Pregoeira Municipal.

COMUNICADO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. CMG 007/2017
A Pregoeira Oficial da Casa Militar do Governador comunica aos interessados no Pregão Eletrônico nº.
CMG/007/2017, cujo objeto é a aquisição de trajes masculino e feminino, que após ajuste realizado
no edital, fica marcada a abertura para o dia 12/07/2017 às 10h00min, com numeração BB677743
para o site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações do edital e seus
anexos, no horário das 08h30min às 18h00min, na sala 10 da Casa Militar do Governador, situada
na 3ª Avenida, nº. 390, Plataforma IV, 2º Pavimento, Ala Sul, Centro Administrativo da Bahia.
Salvador-BA, 29 de junho de 2017 – Menelaide dos Santos Barbosa – Sgt PM.

CMG
CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DA BAHIA
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017
A Pregoeira Oficial da PRODEB, em conformidade com a Lei Estadual Nº 9.433/05 e as disposições editalícias, torna
público o resultado do PE n°013/2017, objetivando à aquisição de licença perpétua de uso e serviço de suporte para
pacotes de software de monitoramento do ambiente computacional e suporte ao desenvolvimento de software, para
uso no Datacenter PRODEB, e serviços de consultoria e treinamento, sob demanda, pelo prazo de 36 (trinta e seis)
meses. Empresa Adjudicatária: CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Valor Global: R$
7.642.781,86 (sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos).
Critério de Julgamento: Menor preço global. Salvador, 29 de junho de 2017. Ariane Armentano Rangel – Pregoeira Oficial.
HOMOLOGAÇÃO
O Presidente em exercício da PRODEB, no uso de suas atribuições e em conformidade com o artigo 112, XVI, da Lei
estadual 9.433/05, homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 013/2017. Salvador, 29 de junho de 2017. Antônio
Carlos Figueiredo Dultra – Diretor Presidente em exercício.

PRODEB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SIMULTÂNEA
DOS PROFESSORES DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO
DA BAHIA, PARA APROVAÇÃO DE PAUTA DE REIVINDICAÇÃO 2017/2019.
O SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA – SINPRO–BA, convoca os Professores dos
Estabelecimentos Privados de Ensino Superior no Estado da Bahia, aí incluídas as Universidades, os Centros
Universitários, as Instituições de Ensino a Distância, as Faculdades Integradas, as Faculdades e os Institutos
Superiores ou Escolas Superiores, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, simultânea, a ser
realizada nos dias 05, 06 e 07/07/2017, na Sede do SINPRO-BA, à Rua Manoel Barreto, n.º 786 – Graça –
Salvador-BA, na seção sindical do SINPRO-BA de Feira de Santana, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 219, Ed.
Brasil, sala 210, Centro, Feira de Santana-BA, na seção sindical do SINPRO-BA de Vitória da Conquista, situada
à Rua Sinhazinha Santos, n.º 85, 1º andar, sala 102, Prédio da Contabilidade Pinheiro, Vitória da Conquista-Ba,
em primeira convocação, às 14h30min, em segunda convocação, às 15h, para deliberação da seguinte ordem
do dia: Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações para o período de 2017/2019, a ser encaminhada
ao Patronato, e outorga ao SINPRO/BA dos poderes necessários às negociações, assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho, ou, malogradas as negociações, suscitar Dissídio Coletivo e o que ocorrer. Salvador,
30 de Junho de 2017. Allysson Queiroz Mustafa - Coordenador Geral do SINPRO-BA.

