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TRAGÉDIA Guindaste desaba e deixa
quatro mortos em Seattle
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CHEIAS

Canadá sofre com inundações
FRANCE PRESSE
Montreal, Canadá

Mais de 6.000 pessoas de
uma cidade ao oeste de Mon-
treal foram evacuadas de
emergência entre a noite de
sábado e domingo após o
rompimentodeumdique,em
um momento em que as im-
portantescheiasqueafetamo
leste do Canadá já superam o
recorde anterior de 2017.

Um dique vegetal que pro-
tegia a cidade de Sainte-Mar-
the-sur-le-Lac, na beira do
Lago das Duas Montanhas,
cedeu no sábado à noite,
provocando uma cheia sú-
bita de cerca de um metro e
meio, afetando vários bair-
ros sem causar vítimas, de
acordo com a polícia.

"Não tivemos tempo de fa-
zer nada (...) apenas tempo
para tomar meus remédios",
disse um morador à rede pú-
blica Rádio Canadá.

Centenas de policiais, mi-
litares e bombeiros evacua-

ram cerca de 2.600 residên-
cias na noite do sábado para
domingo. Outras evacuações
foram realizadas neste do-
mingo, explicou um por-
ta-voz da Segurança de Que-
bec. No total mais de dois
terços da população da cida-
de precisou seu deslocada, e
dois abrigos foram abertos.

O primeiro-ministro, Justin
Trudeau, que viajou a Ottawa
junto a seu filho no sábado,
estimou no domingo que es-
tas inundações obrigam o go-
verno a acelerar sua luta con-
tra a mudança climática.

Estas cheias "ressaltam a
importânciaparanósdelutar
contra a mudança climática,
para atenuar os impactos dos
acontecimentos climáticos
extremos", disse em coletiva

de imprensa junto a seu ho-
mólogo japonês Shinzo Abe.

"Tudo vai bem, felizmente
ninguém ficou ferido, tam-
bém não há desaparecidos",
disse o sargento Daniel Thi-
bodeau.

Após estas evacuações, as
autoridades de Quebec de-
ram um novo balanço das
inundações: cerca de 8.000
pessoas foram evacuadas
nas últimas duas semanas, e
cerca de 6.000 casas estão
inundadas.

Mais de 1.700 militares fo-
rammobilizadosemOntário,
Quebec e New Brunswick.

As inundações causaram
a morte de um septuagená-
rio cujo veículo caiu na água
perto de Pontiac, ao oeste de
Ottawa.

TENSÃO

Guaidó: bloqueios não nos
deixam chegar a protesto
FRANCE PRESSE
Caracas, Venezuela

O opositor Juan Guaidó, re-
conhecido como presidente
interino da Venezuela por
meia centena de países, de-
nunciou neste domingo blo-
queios de ruas que evitaram
que ele comparecesse a uma
manifestação contra o go-
verno de Nicolás Maduro.

Guaidó insistiu ao mesmo
tempo em seus chamados a
um protesto nacional para a
próxima quarta-feira 1º de
maio - Dia do Trabalho -, que
definiu como o início de
"uma fase definitiva" em sua
ofensiva contra o mandatá-
rio socialista.

"A ditadura bloqueou ca-

minhos e não nos permite
chegar (...). Não vão nos pa-
rar. Hoje (vamos) nos pre-
parar para o 1º de maio. Hoje
(vamos) nos preparar para
expulsar o resto", disse
Guaidó em um áudio difun-
dido ante milhares de pes-
soas concentradas neste do-
mingo em Barquisimeto
(estado Lara, oeste), a cerca
de cinco horas de Caracas
por estrada.

"Tentaram nos reter, ten-
taram nos perseguir", acres-
centou.

O líder opositor afirmou
que o protesto convocado
para quarta-feira será o
"maior da história" do país,
que sofre uma grave crise
econômica.

Mais de 6 mil
pessoas foram
evacuadas
perto de
Montreal após
o rompimento
de um dique

LEGISLATIVAS Apesar da vitória, o primeiro-ministro Pedro Sánchez deverá fazer alianças para continuar governando

Socialistas vencem eleições na Espanha
ÁLVARO VILLALOBOS
E DANIEL BOSQUE
France Presse, Madri

O socialista Pedro Sánchez
ganhou as eleições legisla-
tivas deste domingo na Es-
panha e deverá fazer alian-
ças para continuar gover-
nando, em um Parlamento
que contará com um nutrido
grupo de deputados da ex-
trema direita.

Segundo dados quase de-
finitivos, o PSOE de Sánchez
obteve 123 dos 350 assentos
da câmera baixa, longe da
maioria absoluta, de 176 as-
sentos. Um resultado que ele
comemorou na sede do par-
tido em Madri, entre aplau-
sos e a euforia de seus sim-
patizantes.

"O Partido Socialista ga-
nhou as eleições gerais, e
com isso ganhou o futuro e
perdeu o passado", afirmou
em discurso na sede.

A maioria poderia ser al-
cançada com uma aliança
entre PSOE e os liberais do
Ciudadanos (57 assentos,
180 no total), uma opção di-
fícil dada a dura campanha
contra ele implementada
pelos liberais e seu líder, Al-
bert Rivera.

Sánchez não descartou es-
sa possibilidade esta noite,
embora na comemoração
seus simpatizantes tenham
lhe gritado "Com Rivera não,
com Rivera não!", e o próprio
líder do Ciudadanos tenha
falado de fazer "oposição".

Durante a campanha, a es-
querda radical do Podemos

pediu a Sánchez para gover-
narem juntos, mas com seus
42 deputados, somam ape-
nas 165. A possibilidade de
um governo de esquerda de-
penderia de um entendi-
mento com os partidos in-
dependentistas catalães,
possível mas trabalhoso.

"Teríamos gostado de um
resultado melhor", mas tra-

balharemos "para que na Es-
panha haja um governo de
coalizão de esquerda", pro-
meteu o líder do Podemos,
Pablo Iglesias.

PP afunda
O partido de extrema direita
Vox, a grande surpresa des-
tas eleições, entra no Con-
gresso dos Deputados com

24 cadeiras.
"Podemos dizer com tran-

quilidade à Espanha que o
Vox veio para ficar", afirmou
seu líder, Santiago Abascal.

O grande perdedor da noi-
te é o conservador Partido
Popular, que com seu jovem
presidente Pablo Casado
perdeu mais da metade dos
assentos e ficou em 66. "Não

evito as responsabilidades, o
resultado foi muito ruim",
reconheceu.

O PP não se une portanto
ao Ciudadanos e ao Vox, co-
mo era o objetivo de Casado,
e perdeu o controle do Se-
nado, que passa às mãos so-
cialistas, segundo os resul-
tados provisórios divulga-
dos.

A participação foi alta, em
torno de 75%, mas não há
dados definitivos.

Alegria no PSOE
"Depois de uma campanha
muito dura é um alívio, mas
ganhar não é governar",
apontou Esther López, con-
tadora de 51 anos, militante
do PSOE que estava neste do-
mingo na sede nacional do
partido, em Madri.

"Sobretudo espero que
não pactue com Ciudada-
nos, quero um governo de
esquerdas", acrescentou.

Em uma eleição que se
apresentou como uma dis-
puta entre o bloco de esquer-
da e o de direita, a possi-
bilidade intermediária de
pactuar com Albert Rivera,
líder do Ciudadanos, evita-
ria que Sánchez tenha que se
apoiar nos partidos separa-
tistas catalães.

Estes pediram em troca al-
go a que o socialista se opõe
firmemente: um referendo
de autodeterminação. No
entanto, Sánchez e Rivera ti-
veram uma relação muito
áspera nos últimos meses,
que teria que se completa-
mente reconstruída.

Javier Soriano / AFP

Durante comemoração pela vitória, Sánchez não descartou aliança com liberais do Ciudadanos para governar

O PSOE obteve
123 assentos da
câmara baixa,
longe dos 176
da maioria
absoluta

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 16/19. Objeto: prestações de serviços de buffet, coffe break e coquetel. Menor Preço
por Lote. Dia 10/05/19 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 29/04/19. Joazino A. Machado/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLÔNIA
CNPJ N: 14.147.920/0001-41

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 001-2019
Tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar obras e serviço de engenharia de ações de
sinalização, drenagem superficial e pavimentação da Avenida Lomanto Júnior, no Município de Itaju do Colônia,
através do Contrato de Repasse nº 866316/2018, firmado entre o município e a Caixa Econômica Federal, no dia
22/05/2019, às 08:30h. Presidente da CPL: Aline Santos Costa.

CONDER

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA – CONDER

CNPJ 13.595.251/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em conformidade com o art. 7º do Estatuto e Regimento Interno da Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia – CONDER fica convocado o Senhor Acionista para reunião da Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se na sede da CONDER, situada a Av. Edgard Santos, nº. 936 – Narandiba, no dia 30/04/2019 às
10:00h, com a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação do Parecer relativo à Prestação de Contas e Demonstrações Financeiras da CONDER, referentes
ao exercício de 2018;

2. O que ocorrer.
Sérgio de Oliveira Silva
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº 26-2019
O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 10/05/2019, (dez), do mês de maio de dois
mil e dezenove, às 09:00 horas, no Prédio da Prefeitura, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n
- Prédio - Centro - Ibirapitanga / Bahia, Pregão presencial, Menor Preço por Lote único, o presente
Pregão Presencial, cujo objeto é a aquisição de 01 (um), veículo tipo PICK-UP, para atender a
Secretaria de Saúde, nova zero Km, ano / modelo 2019, que poderá ser adquirido gratuitamente
no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações - pregão, onde
se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º,IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os
interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do
Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga - Ba, 26/04/2019 - José Wildes
Azevedo Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL 019/2019. A PMCG, torna publico que realizará Pregão Presencial N° 019/2019 no
dia 14 de maio de 2019 às 10 horas, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE
PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA
DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA (LOTES FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2018), na forma do Anexo
01 e Termo de Referência do Edital. O edital estará à disposição no site: http://doem.org.br/ba/capimgrosso.
Capim Grosso – BA, 26 de abril de 2019. CAROLINE LIMA DA FONSECA - Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 023/2019
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP n° 023/2019 PA: 039/2019, Tipo: Menor Preço Global.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Reordenação de Luminotécnica,
do Sistema de Iluminação Pública dos logradouros e prédios públicos deste município, com
fornecimentos dos equipamentos. Abertura: às 09h do dia 10/05/2019 e será realizada na sala de
reuniões da COPEL, localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://www.castroalves.
ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo/-/-/-/2019/0/177. Castro Alves – BA, 26/04/2019. Hadson
Evangelista Dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2019. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ torna público
que abriu Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, tipo menor preço, cujo objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO DE BARROQUI-
NHA - DISTRITO DE BANCO DE AREIA, MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA, CONFORME CONVÊNIO Nº
012/2017, FIRMADO JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER,
a ser realizada no dia 20 de maio de 2019, às 08h, na Sala da Comissão Permanente Central de Licitação.
Os interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais com a CPCL, situada na Praça Coronel Luiz
Ventura, nº 16, Centro, São Sebastião do Passé - Bahia, das 08h às 17h - Telefone (71) 3655-8000 e através
do site: www.saosebastiaodopasse.ba.gov.br/publicacoes - Rosa Avelina Vidal de Menezes – Presidente CPCL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A APOVEL – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEÍCULO DA BAHIA, com sede nesta cidade de
Eunápolis - Bahia, na Avenida: David Jonas Fadine, nº612, Sala 01, bairro Estela Reis, através de sua Diretoria
Executiva, CONVOCA através do presente EDITAL, todos os associados, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
que será realizada na Sede da APOVEL, Eunápolis - BA, às 09h30min, do dia 29 de Maio de 2019, com a
seguinte ordem do dia:
1- Apreciação das contas do exercício 2018.
2- Apreciação do relatório de estatística 2018.
3- Demais assuntos de interesse dos associados.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 09h30min, com a presença da maioria dos
associados prevista no Estatuto Social e, em segunda convocação, também na forma estatutária, às 10h00min.
Eunápolis – Ba, 29 de Abril de 2018.

________________________________________________
Delano Ayub de Carvalho Signoreli - Presidente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO

ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 15.244.148/0001-49

Rua do Salete nº 320, Barris, CEP- 40.070-200
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 001/2019
A Comissão Permanente de Licitação do CRCBA torna pública a realização do Pregão
Eletrônico n° 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2019/001939, que tem como
objeto a Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização,
planejamento, promoção e execução de eventos, elaboração e fornecimento de infraestru-
tura no que se refere à locação de espaço físico, com mobiliário necessário e adequado,
fornecimento de layout ou design para estandes, exposições ou feiras, compreendendo a
montagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equi-
pamentos e outros serviços correlatos, dentro e fora do ambiente hoteleiro, para atender
ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia – CRCBA, conforme especi-
ficações constantes no Termo de Referência, parte integrante do presente edital. DATA E
HORA DO CERTAME: 10 DE MAIO DE 2019 às 09h (Horário de Brasília). EDITAL: www.
crcba.org.br e www.comprasnet.gov.br. Informações: Na sede do CRCBA, Rua do Salete nº
320, Barris, Salvador – BA. CEP: 40.070-200; pelo e-mail licitacao@crc-ba.org.br e através
do Tel. (71) 2109-4000, de segunda à sexta-feira das 08h às 17h.

Salvador, 29 de abril de 2019.
Eraldo Galdino da Silva Júnior – Pregoeiro – CRCBA.
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