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Partidos e coletivos de esquerda realizaram uma plenária na última quarta-feira

CANABRAVA

Vereadores criticam processo de
reintegração de posse de terreno
CÁSSIO SANTANA

Vereadores de Salvador cri-
ticam o processo de reinte-
gração de posse de um ter-
reno baldio ocupado por 80
pessoas no bairro de Cana-
brava. As denúncias são de
truculência e ameaças no
processo que desalojou as fa-
mílias do local. Desde o dia 16
deste mês, o grupo ocupava o
espaço localizado na Rua Ar-
têmio Castro Valente, ao lado
do Colégio Papillon Nobre.

A ação foi capitaneada pe-
lo Movimento Nacional de
Luta por Moradia, que afir-
mou que os ocupantes do
terreno são pais e mães de
família que, durante a pan-
demia do novo coronavírus
estão sem condições de pa-

gar aluguel e ficaram desa-
brigados.

O movimento denuncia
assédios de agentes das for-
ças policiais, que, desde o
início da ocupação, teriam
visitado o local e feito amea-
ças. De acordo com um mo-
rador, só nos dois dias de
ocupação, ocorreram três
abordagens diferentes.

Na terça-feira, os ocupan-
tes receberam um docu-
mento do Tribunal de Justiça
da Bahia (TJ-BA), de autoria
do Banco Pan S/A e assinado
pelo juiz de Direito Érico Ro-
drigues Vieira, exigindo a
reintegração imediata do
terreno. Na mesma noite,
um incêndio atingiu a ocu-
pação, queimando grande
parte dos barracos.

A presidente da Comissão
de Direitos Humanos e De-
mocracia Makota Valdina,
vereadora Marta Rodrigues
(PT), considerou extrema-
mente “preocupante” a for-
ma pela qual o processo de
reintegração foi feito. “Em
plena pandemia, vivendo
em situações adversas, é to-
talmente inacreditável ver
que um processo de reinte-
gração de posse sem diálogo
está acontecendo, com famí-
lias sendo expulsas e colo-
cadas nas ruas sem que os
poderes e órgãos públicos
atuem, sem que as famílias
discutam seu direito à mo-
radia digna”, afirmou.

Para a vereadora, a ques-
tão ultrapassa o fato judicial
e envolve o direito à vida e a

O COLUNISTA LEVI VASCONCELOS ESTÁ
EM FÉRIAS E RETORNA EM FEVEREIRO

PROTESTOS Entidades e movimentos
populares definem calendário de ações

Movimentos
farão atos em
Salvador por
impeachment
DA REDAÇÃO

Partidos e coletivos de es-
querda realizaram uma ple-
nária na quarta-feira (27),
com o objetivo de realizar
atos em Salvador defenden-
do o impeachment do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem
partido). Organizada em
parceria com entidades,
frentes e movimentos popu-
lares, a plenária, intitulada
‘Fora Bolsonaro de Salvador’,
definiu a realização de pro-
testos para fevereiro na ca-
pital baiana. O encontro
contou com a participação
de 321 pessoas, representan-
do 68 entidades, que apro-
varam um calendário de
atos e atividades pró-impea-
chment com culminância
na carreata marcada para o
dia 21 de fevereiro.

Baseada em três pontos

principais, vacina pelo SUS,
emprego e renda emergen-
cial e o impeachment de Bol-
sonaro, a plenária definiu
medidas organizativas. En-
tre elas, a consolidação da
campanha “Fora Bolsonaro”;
a formação de comitês po-
pulares de saúde; e a cons-
cientização popular sobre os
temas da campanha. A ação
temcomoobjetivo"defender
os direitos humanos, a luta
ambiental, os direitos indí-
genas, combater o racismo, o
machismo e a LGBTfobia.

Movimento nacional
Amobilizaçãolocalfazparte
de ações nacionais contra o
governo Bolsonaro, que res-
saltam que o presidente co-
meteu crime de responsa-
bilidade na condução da cri-
se sanitária oriunda da pan-
demia da Covid-19.

Plenária teve
participação de
68 entidades,
que aprovaram
ações para
fevereiro

O presidente do PT de Sal-
vador, um dos responsáveis
pela organização dos atos,
destacou a importância da
mobilização. “Está cada dia

mais insustentável a perma-
nência de Bolsonaro na Pre-
sidência da República. Além
do descaso com a saúde, do
boicote à vacina, a crise eco-
nômica, a falta de empregos
e o retrocesso nos direitos
garantidos, o governo Bol-
sonaro gasta mais de um bi-
lhão em chiclete, leite con-
densado, achocolatado, piz-
za e não quer pagar
R$ 600,00 do auxílio emer-
gencial. É absurdo. Impea-
chment e o fim de todo esse
governo já”, declarou.

Para Ângela Guimarães,
presidente nacional da Une-
gro e da Frente Brasil Po-

pular, “o governo Bolsonaro
está imerso em corrupção, é
o pior governo do mundo no
enfrentamento à pandemia
e não tem condições de con-
tinuar à frente da nação”.

Além dos dirigentes do
PSol, PCdoB, PSB, PCO e PT,
participaram da plenária as
frentes Brasil Popular e Povo
sem Medo, e diversas enti-
dades, representando movi-
mentos de mulheres, qui-
lombolas, juventudes, movi-
mentos negros, LGBTQIA+,
centrais sindicais, ambienta-
listas, seguimentos religio-
sos, lideranças comunitárias
e movimentos populares.

SALVADOR

Bruno condena
ataques de
Bolsonaro à
imprensa

FERNANDO VALVERDE

O prefeito Bruno Reis (DEM)
criticou o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (sem
partido), no episódio onde o
presidente atacou a impren-
sado país.Duranteumeven-
to privado, na 4ª-feira, 27, ao
comentarsobreosgastosex-
cessivos com alimentação
divulgados, o presidente
afirmou que o leite conden-
sado seria destinado a "en-
fiar no **** da imprensa".

Para Bruno, investidas con-
tra os meios de comunicação
são "desserviço". "Acho que o
presidente Bolsonaro está
prestando um desserviço à
democracia. A participação
da imprensa no processo de-
mocrático é fundamental”",
afirmou o prefeito.
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Ocupante
montava
sua casa com
material de pvc

dignidade humana, princi-
palmente por estar em meio
a uma pandemia. “O Movi-
mento Nacional de Luta por
Moradia é um movimento
antigo de muita batalha, de-
ve ser respeitado, assim co-
mo os trâmites legais, mas
acima de tudo as leis que
asseguram o direito à mo-

radia, considerado também
direito fundamental pela
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos”, disse.

Para o vereador Hélio Fer-
reira (PCdoB), a reintegração
de posse, com denúncia de
truculências e ameaças, sem
qualquer diálogo com os
ocupantes, “é uma falta de

sensibilidade muito grande
com os que mais precisam”.
O vereador Augusto Vascon-
celos (PCdoB) lembrou que a
capital baiana tem um dé-
ficit habitacional muito
grande e defendeu as famí-
lias desalojadas. “Isso não
deve ser caso de polícia e sim
de política pública”, disse.
“Vamos pautar o assunto na
Câmara”, prometeu..

Defensoria Pública
De acordo com o defensor
público Alex Raposo, que
atua no Núcleo Fundiário da
Defensoria Pública do Esta-
do da Bahia, as pessoas que
foram retiradas do local es-
tão sendo atendidas e as me-
didas judiciais cabíveis já es-
tão sendo tomadas.

Para Bruno,
investida
contra meios de
comunicação é
“desserviço”
à democracia

Ref.: 0001/2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DE COMPRADORES TERRA BELA. Convocar
V.Sas. para participar da Assembléia Geral Ordinária Virtual, a realizar-se no próximo dia 07 de fevereiro de
2021, por meio dos respectivos Endereços Eletrônicos, no Instagram: @loteamentoterrabela ou no YouTube:
Loteamento Terra Bela, às 10:00 (dez horas), em primeira convocação, contando com a presença de pelo
menos metade dos votos totais, ou às 10:15 (dez e quinze horas) em segunda convocação, no mesmo dia
e Endereços Eletrônicos, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA: 1- Confirmar a sua decisão através da Assembleia Geral. Decida: Os proprietários decidem por :
a- Executar as obras e pagamentos em 48 meses, com parcela mensal no valor de R$ 144,75; b- Manter
o prazo original de 24 meses, com parcela mensal de R$ 289,51; 2-Esclarecimentos sobre judicializacão
promovida por alguns compradores; OBSERVAÇÕES: - A respectiva Assembléia Virtual ocorrerá por meio
Digital; - A votação ocorrerá por meio eletrônico, com duração até o termino da Assembléia, no link: https://
pt.surveymonkey.com/r/AssembleiavirtualTERRABELA a ser disponibilizado pelo Vendedor, no Email ou
Whatsapp fornecidos pelo(s) ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES), salientando que ocorrendo alterações
nos endereços eletrônico, as mesmos serão informadas; - A ausência dos senhores ADQUIRENTE(S)
/ COMPRADOR (ES) não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem
tratados e deliberados; - Perguntas referentes ao tema a ser abordado na Assembleia poderão ser previamente
enviadas até o dia 06/02/2022, no Email:assembleiaterrabelavirtual@gmail.com; LOTIAR URBANISMO E
INCORPORAÇÃO EIRELI. Por Lucas Bahiana dos Reis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

Aber tura: 12/02/2021, às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para prestar, sob demanda, serviços de desenvolvimento de
projetos básicos e executivos, serviços de levantamento cadastral, sondagem e levanta-
mento topográfico, nas edificações administrativas e escolares existentes e a construir
da rede de ensino do Estado da Bahia, sob a supervisão da COINF/SEC. Família: 06.18.
Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessa-
dos poderão entrar em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.br, telefone
(71) 3115.1403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00 h
e das 13:30h às 18:00h, no endereço da Secretaria da Educação, 5ª avenida, nº 550,
térreo, sala 05, Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-004. Salvador/BA,
27/01/2021. Marcelo Simões da Silva – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – BB Nº 854526 - SEC/COINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - SRP

APregoeira Oficial doMunicípio deAlagoinhas-BAcomunica aos interessados
em participar da licitação namodalidade PREGÃOELETRÔNICO nº 001/2021
– BB nº 854685, que tem por objeto: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE
COM CANHÃO DE ESGUICHO, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do referido certame será no
dia 11/02/2021 às 09:00 horas (Horário da Bahia). Os interessados poderão
obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através
d o s i t e : w w w . l i c i t a c o e s - e . c o m . b r e / o u
www.diariosoficiais.org.br/ba/alagoinhas.Maiores informações tel. (0xx75)
3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba,
28/01/2021. LaianePereira Flores –PregoeiraOficial.

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se
realizará a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 001/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e medicamentos veterinários, para atender
as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Macajuba. Sessão de Abertura: 11/02/2021, às 08:30h.
Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 854465];
Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 002/2021 PA nº 004/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicações para a
implementação, operação e manutenção de link de acesso, simultâneo à internet para atender as necessidades
das unidades de saúde, secretarias municipais, escolas, departamentos e paço municipal. Abertura: às 09h dia
11/02/2021 realizada na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/
castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 28 de janeiro de 2021. Naiane Souza Pregoeira.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 002/2021

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna publico as licitações:
Pregão Eletrônico SRP nº 01/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para o Fornecimento Parcelado de Gases
medicinal para atender necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Lafaiete Coutinho / BA,
mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 10/02/2021 – Horário: 09:00hs.
Pregão Eletrônico SRP nº 02/2021 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para o preparo da alimentação escolar da rede Municipal de Ensino de Lafaiete Coutinho-
BA, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 10/02/2021 – Horário: 13:30hs.
Pregão Eletrônico SRP nº 03/2021 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios necessários para manutenção das Secretarias Municipais deste Município de Lafaiete
Coutinho-BA, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 11/02/2021 – Horário: 09:00hs. Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br.
Pregão Presencial SRP nº 01/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento futuro e eventual
de Gás de Cozinha e Água Mineral, a fim de atender as necessidades dessa Administração Municipal e suas
diversas Secretarias, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 11/02/2021 – Horário: 15:00hs. Local: Rua
Assemiro Marques de Andrade, s/n°, Lafaiete Coutinho-BA.
Chamada Pública nº 01/2020 - OBJETO: é aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens Adultos e Mais Educação), para o ano de
2021. Data: 22/02/2021 – Horário: 08:30hs. Local: Rua Assemiro Marques de Andrade, s/n°, Lafaiete Coutinho-
BA. Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel. .(73) 3541-2125.
Lafaiete Coutinho, 29 de janeiro de 2021. Bruna da Silva Neris - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVISO DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/21. Objeto: aquisição de Materiais de Construção. Dia 10/02/21 às 13h,
na CPL. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmbuerarema/licitacoes. Buerarema/Ba, 29 de
janeiro de 2021. Aline Nogueira L. Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/21. Menor preço global. Objeto: serviços de construção da Escola Municipal
Marcionílio Rosa, na sede. Dia 03/03/21 às 9h. Informações: na CPL, ou e-mail: licita_irece@hotmail.com. Edital:
www.irece.ba.gov.br. Irecê/Ba, 29 de janeiro de 2021. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/21. Objeto: contratação de empresa para aquisição de
Gêneros Alimentícios. Dia 11/02/2021 às 8:30h, na sede da Sec. de Educação. Edital:
http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcandidosales/licitacoes. Cândido Sales/Ba,
29/01/21. Aline Nogueira L. Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 009/2021 O Município de Coribe - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão
para futura e eventuais contratações de empresa para prestação de serviços de hora homem para
manutenção preventiva e corretiva de eletricista, encanador, carpinteiro, serralheiro, topógrafo,
encarregado de obras, motorista, operador de maquinas, pedreiro, pintor, servente, calceteiro e
vigia noturno para atendimento as Secretarias Municipais do Município de Coribe - Bahia, abertura
no dia 11/02/2021 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua
Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sítio www.coribe.ba.gov.br e
www.comprasnet.gov.br - UASG 926606.

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 010/2021 O Município de Coribe - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão
para registro de preço para futura e eventuais contratações de empresa para locação de maquinas
e caminhões destinados a manutenção de estradas vicinais do Município de Coribe, abertura no
dia 12/02/2021 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua
Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sítio www.coribe.ba.gov.br e
www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 28 de janeiro de 2021.Gesandro Soares
de Carvalho-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/21. Menor preço por lote. PA 074/21. Objeto: aquisição de gás liquefeito de petróleo
– GLP, acondicionados em botijões de 13kg e 45kg. Acolhimento das propostas: a partir de 8h do dia 29/01/21 até
9h do dia 10/02/21. Abertura das propostas: às 9h do dia 10/02/21. Sessão pública: às 9:30h do dia 10/02/21. Edital:
http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario ou www.licitacoes-e.com.br, nº 854599
ou pelo e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Informações: de 8 às 12h, no CPL, Praça Largo da Pátria, 132, tel.
7436202122. São Gabriel/Ba, 29/01/21. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/21. Dia 10/02/21 às 9h. Objeto: aquisição de materiais elétricos. Menor preço global.
////////////// PREGÃO PRESENCIAL 15/21. Dia 11/02/21 às 9h. Objeto: fornecimento de cestas básicas. Menor preço
global, exclusivo para micro empresa e empresa de pequeno porte. Editais: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com
ou www.boavistadotupim.ba.gov.br/licitacoes. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial.
Boa Vista do Tupim/Ba, 29 de janeiro de 2021. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

Pregão presencial nº 012/2021 SRP - PA nº 028/2021 - Objeto: Registro de preço para possível
e eventual aquisição de material de construção diversos para atender as necessidades do
município. Tipo: menor preço; abertura dia 10/02/2021 às 9:00h. Retirada do edital: no site
www.casanova.ba.gov.br por e-mail: licitacao@casanova.ba.gov.br, Fone: (74) 3536-2406.
Casa Nova-BA, 27/01/2021. Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Macaubas-BA, torna público que, considerando alterações no edital, comunica aos
interessados a redesignação da data de abertura de propostas do Pregão Eletrônico em epigrafe, para o dia
10/02/2021 as 9:00 hrs. Alterações no edital e informações estão disponíveis no endereço eletrônico https://
macaubas.ba.gov.br/licitacoes/; licitações-e.com.br (852785). Objeto : Contratação de Instituição Financeira,
autorizada pelo Banco Central do Brasil, para operacionalização, em caráter de exclusividade, do pagamento da
folha de salários dos servidores municipais, efetivos, comissionados, contratados e estagiários; e, sem caráter de
exclusividade, a consignação em folha de pagamento dos empréstimos e financiamentos concedidos aos servidores,
com a finalidade de atender o Poder Executivo do Município. Marco Antonio Lima de Medeiros – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS – BA.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 (REDESIGNAÇÃO)

LIQ CORP (Antiga CONTAX S.A.)
CNPJ 67.313.221/0089-22

CONVOCAÇÃO AOS EXTRABALHADORES DA LIQ CORP
CONVOCAÇÃO AOS EX TRABALHADORES DA LIQ CORP (antiga CONTAX S.A), para
comparecimento à empresa a Rua Polydoro Bittencourt ,142 - Boa Viagem - Salvador, CEP
40414-340, em horário comercial (09:00h às 17:00h).Somente aos trabalhadores beneficiários
da ação coletiva 0001139-76.2010.5.05.0032, conforme listados no site da LIQ CORP no Site:
https://www.liq.com.br/acao-bahia


