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O prefeito de Salvador, ACM
Neto, assinou ontem à tarde
a ordem de serviço que autoriza o início das obras de
requalificação da estação da
Lapa.
A solenidade aconteceu
no próprio terminal e contou com a presença de vereadores, secretários municipais e representantes do
consórcio que venceu a licitação para reformar e administrar a estação durante
os próximos 35 anos.
Na ocasião, foram anunciados os termos do acordo
feito entre as secretarias de
Mobilidade (Semob), de Ordem Pública (Semop) e a Associação dos Vendedores
Ambulantes em Feiras Livres (Asfaerp).
Após cerca de quatro meses de negociação, ficou decidido que 152 ambulantes e
donos de boxes serão realocados da Lapa na próxima
sexta-feira e passarão a ocupar outras áreas da cidade.
São elas: terminal do
Aquidabã, rua J.J Seabra, final de linha da Barroquinha,
praça Carneiro Ribeiro, rua
nova de São Bento, beco Maria Paz e beco do Mocambinho, além da área externa
da própria estação.
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TRANSPORTE Terminal ficará aberto durante os trabalhos e ambulantes serão
realocados para outras áreas da cidade e voltam após conclusão da reforma

Ordem de serviço para
obras na Lapa é assinada
Lúcio Távora / Ag. A TARDE

“A Lapa será o
terminal de
ônibus mais
moderno de
todo o Brasil”
ACM NETO, prefeito

R$ 13 mi

é o valor aproximado da
obra de requalificação da
estação da Lapa, que será
feita pela empresa Nova
Lapa Empreendimentos,
vencedora da licitação
realizada pela prefeitura

rão a nova paisagem do local. Já os vendedores ambulantes credenciados serão
reordenados em uma área
ainda não definida pela prefeitura, numa espécie de camelódromo.
O presidente da Asfaerp,
Marcos Luiz Neves, o Cazuza,
afirma que esse espaço seria
dentro da própria Lapa. Já o
secretário Fábio Mota disse,
ontem, que o camelódromo
não será no terminal.
Contatada, a secretária de
Ordem Pública, Rosemma
Maluf, que decide sobre o
assunto, afirmou que o espaço que irá acomodar os
ambulantes ainda será escolhido pela secretaria.
O diretor de terminais da
Nova Lapa Empreendimentos S.A, nova administradora
da Lapa, Gilberto Menezes,
garantiu que os ambulantes
interessados serão aproveitados como mão de obra nas
obras. Até ontem, 18 trabalhadores já apresentaram
currículo para serem incorporados à empresa.

Funcionamento pleno

Prefeito ACM Neto assinou ontem o documento que autoriza o início das obras

Linhas alteradas

Por causa dessa transferência, dez linhas de ônibus –
não divulgadas até o fechamento desta edição – terão o
terminal do Aquidabã incluído nos percursos.
A mudança, segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, visa proporcionar
aos comerciantes o mesmo
fluxo de clientes que eles
possuem atualmente.
Outros 300 ambulantes,
que não eram credenciados
para trabalhar na Lapa, não
foram incluídos no acordo.
Após o fim das obras, previsto para daqui a um ano, os
ex-permissionários da estação terão prioridade para
alugar os boxes que integra-
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Projeto mostra como deve ficar nova estação da Lapa, após os 12 meses de intervenções no terminal de ônibus
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Como A TARDE antecipou,
ontem, a Nova Lapa descartou o fechamento total da
estação durante as obras. Segundo Menezes, as intervenções acontecerão por fases e não irão afetar a circulação dos ônibus no local.
Durante o Carnaval, por
exemplo, o terminal estará
em pleno funcionamento.
O prazo para a entrega da
nova estação da Lapa é de um
ano. A nova administradora
terá, também, outros 30 meses para a construção de um
shopping center no local.
Após esse período, os cerca de 400 mil passageiros
que circulam diariamente
pelo terminal poderão contar com escadas rolantes,
elevadores, climatização, internet sem fio, monitoramento por câmeras de segurança, etc. “Será o terminal de ônibus mais moderno
do país”, afirmou o prefeito
ACM Neto.
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PREGÃO Nº 70/2014
Processo Nº. 23066.034522/14-42
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais
pedagógicos e brinquedos, para atender às necessidades do Programa
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde),
coordenado localmente pelo Instituto Multidisciplinar em Saúde e do Curso
de Psicologia do IMS/CAT da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA/
UFBA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência e seus Anexos. Abertura: 23/01/2014 às 09:00 horas de Brasília.
Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (77) 3429-2718, (77) 3429-2708.
Fabrício Soares do Prado
Pregoeiro
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 01/2015

SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF
SINDICAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO

O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF SINDICAL, inscrito
no CNPJ sob o nº10.681.755/0001-52 convoca toda a categoria dos AUDITORES FISCAIS
DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, com base territorial no ESTADO
DA BAHIA, para a ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO DA ENTIDADE, a
ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2015, tendo como local o Cine Teatro Sesc Casa
do Comércio (Avenida Tancredo Neves, 1109, Ed. Casa do Comércio, – Caminho das
Árvores, Salvador - BA, CEP:41820-020)às 10h, em primeira convocação, e às 10h30 em
segunda convocação com qualquer número de presentes. ORDEM DO DIA:
1. Ratificação/Retificação de fundação do SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DO
ESTADO DA BAHIA – IAF SINDICAL, por dissociação do SINDSEFAZ – SINDICATO DOS
SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA inscrito no CNPJ sob o nº:
16.301.764/0001-57;
2. Ratificação da aprovação da alteração do Estatuto Social registrado em 26 de
novembro de 2008.
2.1. Aprovação da mudança de endereço da sede do Sindicato.
3. Ratificação da eleição da diretoria e conselhos eleitos em 13 de novembro de 2012.
Somente terão direito a voto os integrantes da categoria que apresentarem documento
de identificação com foto, que comprove o vínculo com a categoria dos AUDITORES
FISCAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.
Salvador/BA, 09 de janeiro de 2015.
LÍCIA MARIA ROCHA SOARES
PRESIDENTE
ENDEREÇO: Av. Tancredo Neves, 2227, Ed. Salvador Prime Torre Work, sl 515, Caminho
das Árvores, Salvador - BA, CEP 41820-021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma
contínua dos serviços de varredura de praias para localização de ninhos
nas áreas de desovas, para atender o Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Tartarugas Marinhas – Centro TAMAR/ICMBio, conforme
especificações do Edital e de seus Anexos. ABERTURA: 26/01/2015, às
10:00 horas (horário de Brasília). ENDEREÇO: www.comprasnet.gov.br. O
Edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br Informações:
(71) 3624-3184 e 3624-2391 – Carlos Felipe – Pregoeiro.
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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 O
PRAZO DE DEZ (10) DIAS
CONCORRÊNCIA SRP Nº 01/2015
Processo nº. 23066.000654/15-33
Objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa
especializada em engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos
de elaboração de Projetos básico e executivo de Arquitetura e Engenharia
de média complexidade, na modalidade concorrência, do tipo técnica e
preço, necessários às construções, reformas, ampliações e adequações de
diversas unidades da UFSB em seus campi e Colégios Universitários, cujas
especificações e quantitativos encontram-se no Termo de Referência e demais
documentos que instruem este edital. Abertura: 03/03/2015 às 09h30min
(HORÁRIO DE BRASÍLIA). Local: Rua Barão de Jeremoabo, S/N – Salvador
– Ba – Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Planejamento, Projetos
e Obras, Campus Universitário da Federação/Ondina, CEP:40.170-115. Tel.
(71) 3283-5802 . Fax 71 3283.5830. Edital no sítio www.comprasnet.gov.br .
Comissão Especial de Licitação

A DRA. MAÍZA SEAL CARVALHO PAMPONET, Juíza Federal da 1ª Vara em
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 2989-23.2010.4.01.3311,
movida por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, com a assistência
da UNIÃO, contra MARILCE DOS ANJOS ALMEIDA, em cujos autos foi exarada
sentença, através da qual foi declara a constituição de servidão em favor da
demandante, sobre a área de terras do imóvel rural denominado “Fazenda Oliveira”,
situada no Córrego Das Traíras, Zona Rural, Camaçari/BA, individualizada no
memorial descritivo fls. 29/30. O presente edital com prazo de 10(dez) dias, expedido
em cumprimento ao quanto disposto no art. 34 do decreto-lei nº 3.365/1941, como um
dos requisitos para o deferimento do levantamento da indenização, será publicado
na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede deste juízo. Dado e passado
nesta cidade de Itabuna-BA, em 02 de Outubro de 2014. Eu, (Hosana Quesia Bastos
Pinheiro - Estagiária - Ba534es), digitei. Eu, (Daniela Dias Soares Malta, Diretora de
Secretaria da Vara Única de Itabuna), conferi.
MAÍZA SEAL CARVALHO PAMPONET
Juíza Federal da 1ª Vara em Itabuna/BA

