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HABILITAÇÃO

Emissão de CNH
na capital será
transferida
para postos SAC

DA REDAÇÃO

A emissão da carteira nacio-
nal de habilitação (CNH) em
Salvador passará a ser feita
exclusivamente nos postos
do SAC da capital, a partir da
próxima segunda-feira.
Quem solicitar a CNH até

hoje na sede do Detran terá o
documento entregue no SAC
Bela Vista. Os usuários que
necessitarem emitir ou reno-
var aprimeiraoudemais vias
da CNH devem buscar aten-
dimento nos postos SAC de
Cajazeiras, Pau da Lima, Pe-
riperi, Shopping Barra e
Shopping Bela Vista.
Outra opção para emissão

do documento são as unida-
des do Salvador Shopping e
Shopping Paralela, que aten-
dem por agendamento pelo
número 0800 071 5353.
A medida visa descentra-

lizar a demanda da sede do
Detran,dandomaisagilidade
ao atendimento ao cidadão.

Serviços
Ao todo, as sete unidades irão
disponibilizarmais de 1,2mil
atendimentos diários.
Além da emissão da CNH,

as unidades do Detran nos
postos SACoferecemserviços
comoaadiçãooumudançade
categoria, renovação da car-
teira de habilitação, alteração
de dados cadastrais, consulta
de IPVA, defesa de multas,
procedimentos administrati-
vosparavendadeautomóveis
evistoriadeveículos, feitaex-
clusivamente nas unidades
do Shopping Paralela e Sal-
vador Shopping.
Informações: no site

www.sac.ba.gov.br epormeio
dos telefones 0800071 5353 e
4020-5353.

SAÚDE Campanha visa incentivar a doação de leite e informar sobre os benefícios do aleitamento

Semanadeamamentaçãomundial
começahoje e segueatéodia 7
LUIZA CADIDÉ

A 22ª Semana Mundial de
Aleitamento Materno
(Smam) começa hoje e tem
como tema Amamentação:
uma vitória para toda a vida.
A campanha visa incentivar a
doação de leite materno e in-
formar sobreosbenefíciosda
amamentação para o cresci-
mento saudável de uma
criança.
Até 7 de agosto, as secre-

tariasestadualemunicipalde
Saúde irão promover ações
educativas nas unidades bá-
sicas de saúde da capital e do
interior.
Durante o período, a Secre-

tária Municipal da Saúde de
Salvador (SMS) vai intensifi-
car ações nas salas de espera
dos postos de saúde.
Médicos, nutricionistas,

enfermeiros, assistentes so-
ciais, agentes comunitários e
técnicosdeenfermagemcon-
duzirão rodas de conversa so-
bre a temática comospacien-
tes que estiverem aguardan-
do atendimento.
Serão apresentados vídeos

e realizadas atividades edu-
cativas durante os atendi-
mentos dos programas de
pré-natal, planejamento fa-
miliar, saúde do homem e
puerpério (mulheres que ti-
veram bebê nos últimos 45
dias).
“Vamos trabalharessaação

de conscientização sobre a
importância do aleitamento
materno, o que, às vezes, é
difícil de se conseguir”, disse
Maria Rosário Ribeiro Barre-
to, 51, pediatra da Secretária
da Saúde do Estado da Bahia
(Sesab).
Segundo a médica, o tema

no armazenamento deste ali-
mento nos bancos de leite.
Haveráprofissionaisorien-

tando sobre a maneira cor-
reta de amamentar e como
deve ser feita a coleta de leite
para doação.

Trajetória
Em 1990, oito objetivos glo-
bais – os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio
(ODM) – foram criados por
governos e pelas Nações Uni-
das com a finalidade de com-
bater a pobreza e promover o
desenvolvimento saudável e
sustentável até 2015.

Para auxiliar no cumpri-
mento destasmetas, o Fundo
das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) e a OMS fun-
daram, em 1991, a Aliança
Mundial de Ação pró-Ama-
mentação (Waba, na sigla em
inglês).
A Smam foi criada no ano

seguinteparaincentivaraim-
portância do aleitamento
materno. Segundo a Waba,
nos últimos 20 anos, a mor-
talidade infantil, no mundo,
diminuiu cerca de 40%, mas
cerca de sete milhões de
crianças menores de 5 anos
morrem a cada ano.

deste anomostra a influência
que o ato de amamentar tem
na vida da criança. “A ama-
mentação evita doenças, co-
mo a obesidade, até a vida
adulta”,adverteaespecialista.
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) recomenda que
até os 6meses de vida o bebê
faça,exclusivamente,a inges-
tão do leite materno.
Os alimentos complemen-

tares podem ser inseridos
apósesteperíodo,masaama-
mentação deve ser mantida.
A organização indica que as
crianças consumam o leite
materno até os 2 anos.

O Centro de Referência Es-
tadual para Incentivo ao Alei-
tamento Materno e Banco de
Leite do Hospital Geral Clé-
riston Andrade (HGCA), em
Feira de Santana (a 108 kmde
Salvador), exibirá uma expo-
sição fotográfica com mães
amamentando.
Um estande será montado

com folders educativos sobre
o tema e mães doadoras de
leite receberão brindes.
Frascos de vidro (como de

embalagem de maionese ou
café solúvel) com tampa de
plástico também serão reco-
lhidos noHGCApara auxiliar

Margarida Neide / Ag. A TARDE / 2.8.2013

A amamentação evita doenças, como obesidade, até a vida adulta, segundo especialista

7 mi
de crianças menores de
cinco anos morrem a cada
ano vítimas de doenças
que poderiam ser evitadas
se elas tivessem recebido
alimentação adequada
para seu desenvolvimento

OMS RECOMENDA
O ALIMENTO

Bebês de até 6
meses devem ser
alimentados,
exclusivamente, com leite
materno. Após este
período, alimentos
complementares podem
ser inseridos na dieta da
criança com a manutenção
da amamentação. O
aleitamento pode ser
mantido até os 2 anos

TOMADA DE PREÇO 04/2014
A COPEL publica o EDITAL T.P. Nº 04/2014. Objeto: REFORMA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS JOSÉ SENA, HORÁCIO DE MATOS, AFRÂNIO A. FERREIRA, FER-
NANDO SALES, THEREZINHA GUERRA A. MACEDO e LINDOLFO S. ALMEIRA.
Abertura e Julgamento: 09:30 hs de 20/08/2014 na PML. O EDITAL será adquirido
na Sala da COPEL. Contatos: (075) 3334-1121. Lençóis - BA, 31 de Julho de 2014.
Josemar Lima Carvalho - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCÓIS
CNPJ N: 14.694.400/0001-59

PREFEITURAMUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ N: 13.694.138/0001-80

AVISODETOMADADE PREÇOS Nº 008/2014
A Prefeitura Municipal de Condeúba - Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público que será

realizada uma licitação namodalidadeTomada de Preços nº 008/2014, cujo objeto é a contratação de

empresa para a execução de serviços na pavimentação asfáltica da Rua Tiradentes, no Bairro Divino

Espírito Santo, nesta cidade de Condeúba, que será realizado no dia 19.08.2014 às 14:30 hs, Praça

Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/Ba. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura,

com custo de R$ 100,00 (cem reais), no horário das 8:00 hs às 12:00 hs, e omesmo só pode ser retirado

até o dia 15/08/2014. E os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial domunicípio.

(www.condeuba.ba.io.org.br). José Augusto Ribeiro - Prefeito Municipal, Condeúba - Ba - 29/07/2014.

AVISODETOMADADE PREÇOS Nº 009/2014
A Prefeitura Municipal de Condeúba - Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, torna público que será

realizada uma licitação namodalidadeTomada de Preços nº 009/2014, cujo objeto é a contratação de

empresa para a execução de serviços de Reforma e Adequação do Mercado de Carne e do Mercado

Municipal, na sede deste Município, que será realizado no dia 19.08.2014 às 16:00 hs, Praça Jovino

Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/Ba. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, com custo

de R$ 100,00 (cem reais), no horário das 8:00 hs às 12:00 hs, e o mesmo só pode ser retirado até o dia

15/08/2014. E os demais atos deste processo serão publicados no diário oficial do município.

(www.condeuba.ba.io.org.br). José Augusto Ribeiro - Prefeito Municipal, Condeúba - Ba - 30/07/2014.

PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPIMGROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/14
A PMCG-BA, torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 026/14, cujo objeto AQUISIÇÃO

DE MOBILIÁRIO - PRO INFÂNCIA TIPO 2, DO PROGRAMA: FNDE - PROINFÂNCIA, TERMO DE

COMPROMISSO PAR Nº 201304594, empresa: WFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 15.335.008/0001-86. Lote 01 R$ 52.454,59. MARCUS VINICIUS

QUEIROZ ALVES, PREGOEIRO. Portaria nº 006/14.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/14
A PMCG-BA, HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 026/14, cujo objeto AQUISIÇÃO

DE MOBILIÁRIO - PRO INFÂNCIA TIPO 2, DO PROGRAMA: FNDE - PROINFÂNCIA, TERMO DE

COMPROMISSO PAR Nº 201304594, empresa: WFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ: 15.335.008/0001-86. Lote 01 R$ 52.454,59. JOSE SIVALDO RIOS

DE CARVALHO, PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
CNPJ N: 13.721.188/0001-09

PP Nº 029/2014
PM Buerarema-BA, fará realizar dia 14/08/2014, às 14:00 hs, no Prédio da Prefeitura, modalidade
PP, menor Preço Global. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, o edital poderá ser
adquirido no Setor de Licitações, de segunda a sexta - feira, no horário comercia. Buerarema,
01/08/2014. Vanúzia Andrade Mendonça Pregoeira

PP Nº 031/2014
PP Buerarema-BA, fará realizar dia 14/07/2014, às 09:00hs, no Prédio da Prefeitura, modalidade PP,
menor Preço Global. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES,
REFEIÇÕES/QUENTINHAS PARA CONSUMO NAS SECRETARIAS, para o ano de 2014, o edital
poderá ser adquirido no Setor de Licitações, de segunda a sexta - feira, no horário comercial.
Buerarema, 01/08/2014. Vanúzia A. Mendonça Pregoeira

PP Nº 032/2014
PM Buerarema-BA, fará realizar dia 14/08/2014, às 10:30hs, Prédio da Prefeitura, modalidade PP,
menor Preço Global. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO URNAS
FUNERÁRIAS E SERVIÇOS (TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO), DESTINADOS SEC. MUN.
ASSIST. SOCIAL, o edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações, segunda a sexta - feira,
horário comercial. Buerarema, 01/08/2014. Vanúzia A. Mendonça Pregoeira

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA

AV.Amélia Amado, 331, Centro, Itabuna-BA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS,
(Com prazo de 10 dias)

O DR. VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA, Juiz Federal Substituto da Vara Única
de Itabuna/BA.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramita a AÇÃO DE
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA nº. 23-53.2011.4.01.3311,
movida por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, com assistência
da União, contra THEODORO JOAQUIM DE ARAÚJO E RUFINA MARIA DE
ARAÚJO, objetivando que seja decretada a servidão administrativa sobre uma
área denominada “FAZENDA IRACEMA”, situada na Estrada para Piabanha, s/n,
Piabanha, Itabuna/BA, bem como, que seja determinada a averbação no Cartório
competente. O presente edital, com prazo de 10 (dez) dias, será publicado na forma
da lei e afixado no lugar de costume na sede deste Juízo. Dado e passado nesta
cidade de Itabuna, em 07 de janeiro de 2014. Eu, _____ (Acácio Luiz Almeida Santos
Júnior, mat. BA2000417), digitei.
Eu, _____ (Daniela Dias Soares Malta), Diretora de Secretaria da Vara Única de
Itabuna, conferi.

VICTOR CRETELLA PASSOS SILVA
Juiz Federal Substituto da Vara Única de Itabuna

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

AVISODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2014
O Pregoeiro da PM de BJ da Lapa/BA realizará em sua sede o PP054/14,no dia 21/08/14,às 09h,que

tem por objeto a Locação de Máquinas para Correção, Aterro, Compactação e Regularização de

áreas para a construção de 04 Creches do Tipo B do Programa Proinfância. Editais e outras

informações disponíveis no setor de Licitação, no horário de 8h às 12h. Demais publicações no

www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em,28.07.14. Marcondes Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

AVISODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2014
O Pregoeiro da PM de BJ da Lapa/BA realizará em sua sede o PPn.055/14,no dia 21/08/14,às

15h,que tem por objeto a aquisição de refeições prontas para (almoço e lanches),nos termos do

referencial, para atender às necessidades da secretaria da educação,sob o regimemenor preço por

lote. Editais e outras informações disponíveis no setor de Licitação, no horário de 8h às 12h. Demais

publicações no www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em, 28.07.14. Marcondes Barbosa Ferreira -

Pregoeiro.

AVISODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014
O Pregoeiro da PM de BJ da Lapa/BA realizará em sua sede o PP056/14,no dia 21/08/14,às 16h,que

tem por objeto a prestação de serviço de hospedagem por meio de hotel ou pousada no

perímetro urbano desta cidade,nos termos do referencial,sob o regime menor preço por lote.

Editais e outras informações disponíveis no setor de Licitação, no horário de 8h às 12h. Demais

publicações no www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em,28.07.14. Marcondes Barbosa Ferreira -

Pregoeiro.

AVISODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2014
O Pregoeiro da PM de BJ da Lapa/BA realizará em sua sede o PP 057/14,no dia 26/08/14,às 09h,que

tem por objeto a aquisição de toldos,cadeiras e barracas,nos termos do referencial,sob o regime

menor preço por lote. Editais e demais informações disponíveis no setor de Licitação,no horário de

8h às 12h. Demais publicações no www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em,28.07.2014. Marcondes

Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

AVISODE PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2014
O Pregoeiro da PM de BJ da Lapa/BA realizará em sua sede o PPn.058/14,no dia 26/08/14,às

15h,que tem por objeto a aquisição de materiais esportivos diversos para as Secretarias de

Educação,Ação social e Turismo, cultura , esporte e lazer,nos termos do referencial,sob o regime

menor preço por lote. Editais e outras informações disponíveis no setor de Licitação, no horário de

8h às 12h. Demais publicações no www.bomjesusdalapa.ba.io.org.br. Em, 28.07.2014. Marcondes

Barbosa Ferreira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
A CHESF torna público que realizará a licitação na modalidade Concorrência:
CN-1.90.2014.3310 para fornecimento de equipamentos, materiais e serviços
para ampliação da subestação Igaporã II, no estado da Bahia. Recebimento das
propostas e abertura de documentação de habilitação às 9:00h do dia 02/09/2014.
Aquisição do Edital: até o dia 01/09/2014, no horário das 8:30h às 12:00h e das
13:30h às 17:00h, estando disponível em uma das seguintes opções: gratuitamente
pela Internet, no site www.chesf.gov.br ou, mediante o pagamento de R$ 5,00
(cinco reais) se adquirido em Compact Disk - CD, no endereço: CHESF - Divisão
de Cadastro de Fornecedores - DECF, através da sua Central de Atendimento
a Fornecedores - CAF, Rua Delmiro Gouveia, nº 333, Sala B-310 - San Martin /
Recife / PE - CEP 50761-901 - Fones: (81)3229.2523/2537/3298/3162/3164 - Fax:
(81) 3229.3173/3373. Esclarecemos que os horários especificados neste Aviso de
Licitação correspondem ao horário local de Pernambuco.

Lilian Alves Carneiro
Gerente da Divisão de Logística da Contratação de Bens e Serviços

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF


