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OLHAR PARA FRENTE
VITÓRIA Com dois triunfos seguidos na Série C e a apenas dois pontos do G-8, Leão finalmente pode focar em alçar voos maiores

Pietro Carpi (EC Vitória) / Divulgação

LUIZ TELES

D

epois de penar desde a primeira rodada na Zona de Rebaixamento para a
Série D, o Vitória finalmente virou a página e agora olha apenas para o G-8 da
Série C, grupo que se classifica
para a próxima fase da competição na luta pelo acesso à
Segundona do Brasileirão.
A virada veio com duas vitórias consecutivas, contra Confiança, em casa (3x0), e Campinense, fora (1x0), deixando o
time aapenas doispontosdo8º
colocado na competição. Mais
do que os dois triunfos seguidos, o que faz o Leão ver o
horizonte com otimismo é a
melhora no futebol apresentado, na confiança e na tabela à
frente, com dois jogos no Barradão dos próximos três.
“Foi uma vitória importantíssima! A gente vem crescendo na competição, pouco a
pouco, com a chegada dos reforços. Fizemos um bom jogo,
com estratégia, e estamos
muito felizes. Nós vamos jogo
a jogo [buscar o G-8 da Série
C]. Agora temos um jogo em
casa, a torcida faz a diferença e
espero que a gente esteja à
altura”, afirmou o treinador Fabiano Soares após o Rubro-Negro bater o Campinense no sábado. Desde sua chegada, o
Vitória tem três triunfos, um
empate e uma derrota na Série
C, marcando todos os dez pontos que tem no torneio, nas 8
partidas que disputou.
O Vitória se reapresenta hoje
à tarde e inicia a preparação
para o jogo contra o Volta Redonda, domingo, no Barradão,
às 16h. Para esse duelo, Fa-
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pontos tem o Vitória na
Série C, a apenas dois da
zona de classificação

biano Soares terá o retorno do
meia Eduardo, que cumpriu
suspensão na última rodada.
Em seguida a este duelo, o Leão
visita o Atlético do Ceará, no dia
11, e depois recebe o Botafogo
de Ribeirão Preto, no dia 18.
Não apenas a sequência é
favorável, com jogos acessíveis
para o Rubro-Negro, como
também a comissão técnica terá sempre um espaçamento de
uma semana de treinamentos
a cada partida, tempo que até
aqui Fabiano Soares não teve
para melhorar o entrosamento
de sua equipe e aprimorar
também a condição física dos
atletas, uma queixa constante
dele nas duas primeiras semanas de trabalho.

Rodrigão

Fabiano Soares sobre busca do Leão pelo G-8: “Nós vamos jogo a jogo. Agora temos um jogo em casa e a torcida faz a diferença”
Rafael Machaddo (EC Bahia) / Divulgação

BAHIA

Com dúvidas no ataque para jogo
com Criciúma, Tricolor inicia treinos
DA REDAÇÃO

Após retornar do interior de Minas Gerais e folgar ontem, os
jogadores do Bahia se reapresentam hoje para o duelo de
sábado contra o Criciúma, às
16h30, na Arena Fonte Nova,
pela 10ª rodada da Série B. Com
o atacante Marco Antonio suspenso, após tomar o terceiro
cartão amarelo no torneio, o
técnico Guto Ferreira tem problemasparaescalaroataquedo
Tricolor na partida em que tentará se recuperar da derrota por

1 a 0 sofrida na sexta-feira.
Primeiramente, porque Hugo Rodallega ainda é dúvida.
Apesar de recuperado de um
estiramento na coxa, o colombiano segue se recondicionando fisicamente e caso seja relacionado, deve ser opção para
o banco. Além dele, o treinador
não saber ainda se terá os atacantes Raí, Marcelo Ryan (ambos em transição do departamento médico para o físico) e
Ronaldo, que sentiu um desconforto muscular e foi vetado
do duelo com o Tombense. Com

tanta gente como dúvida, Victor
Jacaré e o jovem Everton estão
à frente na corrida pela vaga
deixada por Marco Antônio.
Se tem dor de cabeça para
escalar o setor ofensivo, Guto
Ferreira pode comemorar o retorno do volante Rezende,
após cumprir suspensão na última rodada. O treinador, que
após a partida disse que o Bahia fez uma partida “abaixo”
contra o Tombense, terá cinco
dias de preparação para enfrentar o Criciúma.
“Vi um adversário buscando

Sergio Pérez vence GP de Mônaco

SÉRIE D

Jacuipense só empata, mas segue no G-4
Mesmo atuando em casa, no
Estádio Valfredão, o Jacuipense ficou apenas no empate em 2 a 2 com o Lagarto-SE. Welder e Newton marcaram os gols do time da casa, que com o resultado se-

gue em 3ª lugar no Grupo 4
da Série D, com 10 pontos em
sete partidas, um a menos
que o líder ASA . O próximo
jogo do Jacupa é novamente
contra o Lagarto, sábado,
dessa vez em Sergipe.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

TOMADA DE PREÇOS 02/2022. PA 12/22. Objeto: reforma do prédio da Câmara Municipal.
Menor preço global. Dia 14/06/22 às 8:30h. ////////////// TOMADA DE PREÇOS 03/2022. PA
13/22. Aquisição de uma caminhonete cabine dupla 4x4 (diesel). Menor preço global. Dia
15/06/22 às 8:30h. Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.docgedsistemas.com.br/
portalmunicipio/ba/cmriachodesantana/diario. Riacho de Santana/Ba, 30 de maio de 2022.
Francisco Pereira Filho. Presidente da CPL.

O mexicano Sergio Pérez, da
RedBull,venceuontem oGrande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, chegando à frente do
espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, e de seu companheiro de
equipe, o holandês Max Verstappen. A corrida, que inicialmenteteria77voltas,começou
com mais de uma hora de atraso e terminou no limite de tempo de duas horas de prova por
conta da chuva no principado e
de uma paralisação devido a
um acidente envolvendo o ale-

mão Mick Schumacher, da
Haas. Correndo em casa, o monegasco Charles Leclerc, que
largou na 'pole position', foi
prejudicado por um erro de estratégia da Ferrari e acabou
fora do pódio, em quarto. Com
isso, Verstappen aumentou
sua vantagem na liderança do
Mundial de pilotos sobre Leclerc. Agora, o holandês tem
nove pontos a mais que o monegasco. Pérez se aproxima
dos líderes do campeonato
com a vitória em Mônaco.

IBPREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 29/2022 – ELETRÔNICO

TOMADA DE PREÇO 04/2022. Objeto: pavimentação intertravada no Povoado de Ramos no
município. Menor valor global. Dia 15/06/22 às 9h. ///////////////// TOMADA DE PREÇO 05/2022.
Objeto: reforma e ampliação do mercado de carnes, na sede. Menor valor global. Dia 16/06/22
às 9h. Informações/Edital: na CPL. Presidente Dutra/Ba, 30 de maio de 2022. Rober to Carlos
Alves e Souza. Prefeito.

O Município de Ibirapitanga/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.29-PE/2022,
“Eletrônico”, objeto: aquisição de veículos zero quilômetro (caçamba basculhante), para atender as
demandas dos Fundos e das Secretarias do Município de Ibirapitanga. Tipo Menor Preço por Item.
Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 30/05/2022 no site www.comprasnet.
gov.br. Entrega das Propostas até 09/06/2022 às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Em:
27/05/2022. Junilson Batista Gomes – Prefeito - José Wildes Azevedo Santos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES

CNPJ N: 13.658.158/0001-03

AVISO DE LICITAÇÃO–TP001/2022

TP001/2022-Objeto: CONSTRUÇÃO DE 14 UNIDADES HABITACIONAIS. DATA:14.06.2022 às
09:00h;
TP002/2022- Objeto: REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO MERCADO
MUNICIPAL DE ARATACA. DATA:14.06.2022 às 13:00h.
Local: Sede da PMA. Edital: https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais. 27/05/2022. Paulo
Cesar C Oliveira-Presidente CPL.

Rodallega segue se
recondicionando e
deve ser banco no
jogo de sábado

o jogo, vibrando. Um primeiro
tempo até um pouco equilibrado, mas ficamos devendo. Ficou
muito longe do padrão de jogo
doBahia,docomprometimento
que o Bahia sempre tem”, avaliou o treinador, que conta com
o 100% de aproveitamento do
BahianaFonteNova paraseguir
no G-4 da Série B. “Precisamos
continuar 100%. O Criciúma é
um time muito difícil, que briga
muito, tem uma defesa forte.
Vamos precisar superar tudo isso e fazer um jogo acima dos
últimos que fizemos”.

FÓRMULA 1

CURTAS

É possível também que Fabiano Soares possa contar já para
o jogo de domingo com mais
um reforço do Leão para a temporada. O atacante Rodrigão,
28, que estava no Sport, deve
assinar contrato ainda hoje
com o clube. Baiano, de Belmonte, o centroavante, que
atuou pelo Bahia em 2017, não
vinha sendo relacionado nas
últimas partidas.
Pela Série B, Rodrigão disputou dois jogos pelo time pernambucano, sem marcar gols.
No ano, atuou em outras 8
partidas pelo Sport, com dois
tentos assinalados.

PREGÃO ELETRONICO 13/2022. PA 19/22. Objeto: aquisição de materiais hospitalares,
insumos, instrumental cirúrgico, saneantes, medicamentos psicotrópico e comuns,
suplementos e formulas. Menor preço por lote. Dia 09/06/22 às 9:30h. Edital: www.
soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel. 7533392150. Souto Soares/Ba, 27/05/22. Amaury
Alves Batista Junior. Pregoeiro.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Arana chega e Tite aguarda finalistas
O lateral-esquerdo Guilherme
Arana se apresentou à Seleção
Brasileira, que está concentrada em Goyang, na Coreia do
Sul. Na próxima quinta, o Brasilencaraaseleçãosul-coreana
em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2022.
Agora, o técnico Tite aguarda a
chegada dos finalistas da
ChampionsLeague:ozagueiro
Éder Militão, o volante Casemiro e os atacantes Rodrygo e
Vinícius Júnior,do Real Madrid,assimcomoogoleiroAlis-

son e o volante Fabinho, do
Liverpool, que devem chegar
na Coreia do Sul amanhã. No
momento, o time Canarinho
conta com 21 jogadores e realizou mais um treino neste domingo, com direito a gol de
letra de Neymar. O técnico
montou o sistema defensivo
com Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro com Bruno Guimarães e
Fred mais à frente, e o ataque
com Gabriel Jesus, Richarlison,
Neymar e Lucas Paquetá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGE

EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal
de Mucugê e o Fundo Municipal de Saúde - CONTRATO Nº 175/2022 – Contratada GAWA LIMPEZA LOCAÇÃO E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ N.º 41.244.331/0001-54, VALOR GLOBAL: R$ 117.499,00(cento
e dezessete mil e quatrocentos e noventa e nove reais), LOTES I e II - OBJETO: Contratação de pessoa
jurídica para o fornecimento de Produtos de limpeza para uso em lavanderia e higienização hospitalar,
destinados à manutenção do hospital Augusta Medrado Matos e das Unidades Básicas de Saúde de
Mucugê-Ba. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 03.05.001 - ATIVIDADE: 2032, 2.035,
2.047 e 2.084 ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 - FONTE: 02,14 e 55 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA
ASSINATURA: 27/05/2022.

PREFEITURA MUNICIAL DE ÉRICO CARDOSO / BA

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 104-2022 - Pregão Eletrônico Nº 027-2022 - BB Nº 924029
-Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças para carros,
máquinas e equipamentos automotoras pesados, destinados a suprir as demandas dos
órgãos da prefeitura municipal de Érico Cardoso. Abertura das propostas: 14/06 ás 09:00
e início da disputa de preços: 14/06 ás 10:00, no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital
disponível no site www.licitacoes-e.com.br, mediante solicitação pelo e-mail: licitacoes.
ec@gmail.com, ou no site: http://www.ericocardoso.ba.gov.br/diario_oficial. Maiores
informações de segunda à sexta das 08h00min às 12h00min. Telefone: (77) 3677-2100.
Endereço: Praça da Matriz, Centro. Érico Cardoso/BA, em 30.05.2022- Pregoeiro - Renan
Felix dos Santos – Decreto nº 050/2021.

