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REPERCUSSÃO O presidente fez declaração ontem a apoiadores em frente ao Palácio do Planalto

Políticos rebatem fala de Bolsonaro
de que o País estaria “quebrado”
CÁSSIO SANTANA

Economistas e políticos re-
percutiram a fala do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem
partido) de que o Brasil es-
taria ''quebrado". Segundo
Bolsonaro, em conversa com
apoiadores ontem no Palá-
cio da Alvorada, o país en-
frenta dificuldades em fe-
char as contas e citou como
exemplo "dificuldades" em
propor mudanças na tabela
do Imposto de Renda.

"O Brasil está quebrado,
chefe. Eu não consigo fazer
nada. Eu queria mexer na
tabela do imposto de renda,
tá, teve esse vírus, potencia-
lizado pela mídia que nós
temos, essa mídia sem ca-
ráter ", disse o presidente a
um apoiador.

Uma de suas promessas
de campanha, a ampliação
da isenção do Imposto de
Renda nunca saiu do papel.
Em 2019, o presidente che-
gou a dizer que a ampliação
estava sendo estudada pelo
governo, mas não houve
avanços desde então.

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), considerou
como“muitograve”afalado
presidente de que “não con-
segue fazer nada”. "Agora a
gente está vendo que o go-
verno preferiu parar os tra-
balhos no Congresso e falar
essa coisa mais absurda:
com o poder que tem, com a
responsabilidade que um
presidente tem, dizer que
nada pode ser feito. É muito
grave", disse Rodrigo Maia.

A deputada estadual Olí-
via Santana (PCdoB-BA) afir-
mou, em sua conta no Ins-

tagram, que as “ações nega-
cionistas” do presidente só
fazem “afundar nosso país”.
“Se o presidente diz que não
consegue fazer nada pelo
Brasil, então porque não re-
nuncia? Suas ações negacio-
nistassófazemafundarnos-
so país ainda mais”, escre-
veu a deputada.

Em postagem em uma re-
de social, Guilherme Boulos
(Psol-SP) lembrou que Bol-
sonaro tirou 17 dias de férias
“durante a maior crise do
século” e que só voltou ao
Palácio do Planalto para
“reafirmar sua incompetên-

cia”. “Depois de 17 dias de
férias durante a maior crise
do século, Bolsonaro volta
ao Palácio do Planalto para
reafirmar sua incompetên-
cia. Ele seria muito mais útil
ao país se entregasse o car-
go.”, escreveu Boulos em sua
conta no Twitter.

Economistas
O ex-ministro da Fazenda,
Maílson da Nóbrega, admi-
tiu que o país vive uma grave
crise fiscal, mas que “está
longe de estar quebrado”.
“Não dá para dizer que o Bra-
sil está quebrado. O país vive

uma situação de crise fiscal
grave, que pode levar à in-
sustentabilidade da dívida
pública. Mas está longe de
estar quebrado”, avaliou.

O economista Armando
Castelar, do Ibre/FGV, refu-
touaideiadequeasfinanças
do governo impedem que
Bolsonaro reformule a tabe-
la do Imposto de Renda. Para
oeconomista,ogovernotem
alocado recursos em outras
áreas, e que se trata de uma
questão de prioridade.

“Outras prioridades foram
escolhidas pelo presidente.
Houve investimentos em De-
fesa, acabou de criar uma es-
tatal (NAV Brasil, de navega-
ção aérea), retroagiu na pri-
vatização da Ceagesp [entre-
posto de alimentos de São
Paulo], tem défícit e consome
recursos do governo. Ele
abriu mão de usar o dinheiro
no IR para cobrir o prejuízo”,
destacou Castelar.

Maílson da Nóbrega disse
acreditar ainda que a fala de
Bolsonaro prejudica a ima-
gem do país junto a inves-
tidores internacionais e que
o presidente não deveria re-
clamar por ter tido “azar”
em administrar o país du-
rante a crise instalada pela
pandemia do novo corona-
vírus.

Ainda ontem, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
afirmou ao jornal Folha de
S.Pauloquenãohádivergên-
cia entre a posição do pre-
sidente e as ideias da equipe
econômica. “Não há nenhu-
ma divergência entre nós.
Obviamente, o presidente se
referiu à situação do setor
público”, disse ele, sem es-
clarecer a questão.
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Na mesma fala,
Bolsonaro
voltou a atacar
a imprensa

CAUTELA

Presidente
paralisa
reforma
ministerial

DA REDAÇÃO

Com a adesão de partidos da
oposição ao nome do depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP),
o presidente Jair Bolsonaro
adotou postura de cautela e
interrompeu as negociações
para a realização de uma re-
forma ministerial no início
deste ano.

Segundo informações do
jornal o Estado de São Paulo,
após resistência em declarar
apoiooficialaRossi,abancada
do PT anunciou que apoiará o
candidato do presidente da
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
A legenda tem a maior ban-
cada, com 52 parlamentares.

Além do PT, PDT, PSB, PC do
B e Rede oficializaram a en-
trada na candidatura de Ba-
leia. A cúpula do governo Bol-
sonaro espera que o favori-
tismodeRossisetornarámais
claro no final de janeiro.

O Planalto acredita que
agora há chances concretas
de uma vitória de Rossi. Caso
ela ocorra, o mapa de cargos
articulado até o momento te-
rá de ser refeito, já que Bol-
sonaro será obrigado a ne-
gociar espaço com o MDB pa-
ra garantir a votação da pau-
ta de interesse do governo.

No cômputo geral, Baleia
conta com o apoio de um
conjunto de partidos que so-
ma 278 parlamentares. Já Li-
ra tem o respaldo de siglas
que totalizam 206 parla-
mentares.

Paravenceraeleição,mar-
cada para o início de feve-
reiro, é necessário ter o
apoio mínimo de 257 par-
lamentares. A sinalização de
apoio, no entanto, não sig-
nifica a adesão completa da
bancada da sigla à chapa.

OPERAÇÃO SPOOFING

Juiz dá a Lula acesso a mensagens
FELIPE PONTES
Agência Brasil, Brasília

O juiz Gabriel Zago Capane-
ma Vianna de Paiva, novo
responsável pelo plantão da
10ª Vara Federal de Brasília,
autorizou o acesso da defesa
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a mensagens da
Operação Spoofing que apu-
ra a invasão de celulares de
autoridades por hackers.

O acesso às mensagens foi
determinado pelo ministro
Ricardo Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), em 28 de dezembro. A
defesa de Lula solicitou en-
tão que o conteúdo fosse en-
tregue, mas o responsável
anterior pela 10ª Vara Fede-
ral, o juiz Waldemar Cláudio

de Carvalho, negou a requi-
sição, sob o argumento de
que esse tipo de pedido não
poderia ser apreciado du-
rante o recesso judiciário.

A defesa voltou a acionar
o STF, e Lewandowski oficiou

novamente a primeira ins-
tância da Justiça Federal pa-
ra afirmar que sua decisão é
expressa, devendo ser cum-
prida de imediato, o que
ocorreu ontem.

O juiz Gabriel Zago Capa-
nemaViannadePaivaoficiou
a Divisão de Contrainteligên-
cia da Diretoria de Inteligên-
ciadaPolíciaFederalparaque
entregue o conteúdo pedido
pelos advogados de Lula, nos
termos da decisão do minis-
tro do Supremo.

A defesa do ex-presidente
queracessoàsmensagenssob
o argumento de que nelas há
diferentes menções aos pro-
cessos contra Lula na Opera-
ção Lava Jato, conforme série
de reportagens da imprensa.

Nas conversas, há por

exemplo trocas de mensa-
gens entre o ex-coordena-
dor da Lava Jato no Paraná, o
procurador Deltan Dallag-
nol, e o ex-juiz Sergio Moro,
antigo titular da 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba, responsá-
vel pela operação.

Na decisão de 28 de dezem-
bro, Lewandowski ordenou o
compartilhamento no prazo
de dez dias, sob supervisão de
peritos da PF, das mensagens
arrecadadas pela Operação
quedigamrespeitoaoex-pre-
sidente “direta ou indireta-
mente, bem assim as que te-
nham relação com investiga-
ções e ações penais contra ele
movidas na 13ª Vara Federal
Criminal de Curitiba ou em
qualquer outra jurisdição,
ainda que estrangeira”.

Nos dados
liberados há
conversas entre
o procurador
Deltan
Dallagnol e
Sergio Moro
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Defesa de Lula alega haver menções a ele nas conversas

O colunista Levi Vasconcelos está de férias e retornará em fevereiro próximo.

O presidente da
Câmara Federal,
Rodrigo Maia,
considerou
como “muito
grave” a fala
do presidente
de que “não
consegue
fazer nada”

Convido as pessoas interessadas para a Assembléia de Fundação da Associação
de Moradores do Parque Bela Vista de Brotas - AMAVISTA, a comparecerem no
dia 18 de janeiro de 2021, às 12 horas, à Rua Professora Guiomar Florence, no.
217, Paraue bela vista de Brotas, nesta capital, para participarem da mesma, na
qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de
estatuto social e eleitos todos os seus membros do Corpo diretivo.
Salvador, 06 de janeiro de 2021.

Carlos Augusto Torres de Seixas Pereira (convocante).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA DE FUNDAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARQUE BELA VISTA DE BROTAS – AMAVISTA

Abertura: 20/01/2021, às 10:00hs (Local). Objeto: Leilão de imóveis. Local da sessão: Rua Ivonne
Silveira, no 213, Doron, nesta Capital-BA, auditório da Desenbahia. O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos através do site http://www.desenbahia.ba.gov.br/ e http://www.patiorochaleiloes.com.
br/. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: patiorochafeira@gmail.com ou
cpl@desenbahia.ba.gov.br, telefone (71) 3103-1144/1122, (75) 3225-5888/ (75) 3626-7353/ (75)
99171-5791. Salvador- Bahia. Camila Brandi Schlaepfer Sales - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação. Ivana Montenegro Castelo Branco Rocha - Leiloeira Oficial.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A – DESENBAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO - LEILÃO NO 006/2020 - DESENBAHIA

O Presidente em exercício do Sindicato dos Supermercados e Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia - SINDSUPER,
com base territorial no Estado da Bahia, no uso das prerrogativas legais, convoca todas as empresas associadas da
categoria econômica que representa, para Assembleia Geral a ser realizada em 14/01/2021 às 09:00 horas, em primeira
convocação ou, em segunda convocação, às 09h30min, conforme prescrito no art. 612 da CLT e 26, parágrafo único
do Estatuto Social, na sede do Sindicato Patronal, situada na Rua Gilberto Amado, nº 276, Ed. Mamede Paes Mendonça,
Jardim Armação, Salvador- BA, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Definição da proposta a ser enviada ao
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ALCOBAÇA E REGIÃO para início da negociação coletiva de 2021;
2) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE AMARGOSA para início da negociação
coletiva de 2021; 3) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CRUZ
DA ALMAS para início da negociação coletiva de 2021; 4) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GUANAMBI, CAETITÉ E REGIÃO para início da negociação coletiva de
2021; 5) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITABERABA E REGIÃO
para início da negociação coletiva de 2021; 6) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO DE JAGUAQUARA E REGIÃO para início da negociação coletiva de 2021; 7) Definição da proposta a ser
enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JEQUIÉ para início da negociação coletiva de 2021; 8)
Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JUAZEIRO E REGIÃO para
início da negociação coletiva de 2021; 9) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE MARACÁS E REGIÃO para início da negociação coletiva de 2021; 10) Definição da proposta a ser enviada
ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE POÇÕES E REGIÃO para início da negociação coletiva de 2021;
11) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SANTO ANTÔNIO DE
JESUS E REGIÃO para início da negociação coletiva de 2021; 12) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO
DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SENHOR DO BONFIM para início da negociação coletiva de 2021; 13) Definição
da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TEIXEIRA DE FREITAS para início da
negociação coletiva de 2021; 14) Definição da proposta a ser enviada ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
DE VITÓRIA DA CONQUISTA para início da negociação coletiva de 2021; 15) Definição da proposta a ser enviada ao
SINDICATO DOS CONDUTORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS PRÓPRIAS DO ESTADO DA BAHIA –
SINTRACAP pertinente aos municípios de ALCOBAÇA E REGIÃO, AMARGOSA, CRUZ DAS ALMAS, GUANAMBI, CAETITÉ E
REGIÃO, ITABERABA E REGIÃO, JAGUAQUARA E REGIÃO, JEQUIÉ, JUAZEIRO E REGIÃO, MARACÁS E REGIÃO, POÇÕES E
REGIÃO, SANTO ANTÔNIO DE JESUS E REGIÃO, SENHOR DO BONFIM, TEIXEIRA DE FREITAS E VITÓRIA DA CONQUISTA
para início da negociação coletiva de 2021.

Salvador-BA, 06 de janeiro de 2021.
TEOBALDO LUÍS DA COSTA
PRESIDENTE DO SINDSUPER.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL
SINDSUPER -SINDICATO DOS SUPERMERCADOS E ATACADOS DE AUTO-SERVIÇO DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ –01.573.537/0001-03

Homologao resultadodoPREGÃOPRESENCIAL25/2020,objeto: fornecimentode fogosdeartifício.Apósaanálisedocumental
e o julgamento das propostas, declara a vencedora: Ana Marta Pamponet de Sousa Almeida, CNPJ 20.343.524/0001-92.
Valor: R$ 38.470,00. Validade: até 31/12/2020. Ruy Barbosa/Ba, 18/12/2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 003/2021 PA nº 005/2021 Tipo: MENOR PREÇO
POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM
DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Abertura: às 09:00h dia 19/01/2021
na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/
licitacoes Castro Alves – BA, 05/01/2021. Naiane Souza, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 003/2021
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A CPL da PMSD publica Resultado do Pregão Eletrônico 03/2020 para aquisição de móveis e
equipamentos hospitalares destinados ao Hospital Municipal, tendo como critério de julgamento
Menor Preço por Item. Vencedoras: BH Laboratórios LTDA, lte 1 R$ 3.985,00, lte 8 R$ 40.430,00,
lte 9 R$ 35.987,32, lte 20 R$ 11.000,00. WEM Equipamentos Eletrônicos LTDA Lt 2 R$ 28.281,00,
POLYMED Metalúrgica Industrial LTDA lte 3 R$ 4.425,00, lte 6 R$ 69.650,00, lte 7 R$ 15.600,00,
lte 12 R$ 2.100,00, lte 13 R$ 1.060,00, lte 14 R$ 2.250,00, lte 16 R$ 1.650,00, lte 18 R$ 600,00,
lte 19 R$ 5.100,00. TEMPLUS Corporação LTDA lte 5 R$ 790,00, lte 15 R$ 1.600,00, lte 17 R$
7.950,00. Tarcal Com de Maq Aparel e Equip EIRELI lte 11 R$ 35.400,00. Cummins Vendas e Serv de
mot e Geradores LTDA lte 21 R$ 103.000,00. Lte 04 fracassado e lte 10 cancelado. S. Dourada/BA,
30/12/2020. Carlos M. Rodrigues-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PE 03/2020
CNPJ N: 14.222.277/0001-73

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 19/01/2021 às 14:00h (horário de Brasília) – Objeto: Registro de Preços de Equipamentos de
Refrigeração e Eletrodomésticos para Salvador e Região Metropolitana - BB: 847238 - Família: 41.10;
73.10; 73.20. Site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites
www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através
do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente, de
segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/
Bahia - 05/01/2021. Kelly Reis Brandão – Pregoeiro(a) Oficial.

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 09/02/2021 às 10:00h. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução das obras de ampliação commanutenção civil e elétrica nos colégios:
Colégio Estadual Manoel José de Andrade, localizado no município de Planaltino, Colégio Estadual
Maria Xavier de Andrade Reis, localizado no município de Presidente Tancredo Neves, Colégio
Estadual de Cocos, localizado no município de Cocos, Colégio Estadual Idelzito Eloy de Abreu,
localizado no município de Ituberá e Colégio Estadual Coronel João Duque, localizado no município
de Carinhanha, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações
dos profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is)
deste certame ocorrerá por videoconferência, a ser realizadas através do Microsoft Teams, que
é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos
procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico: https://
comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual. Os licitantes interessados em participar do certame
deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, na forma descrita no instrumento
convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários
finais para recebimento dos mesmos. Outras informações e/ou o Edital e seus anexos poderão
ser obtidos através do endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e http://institucional.
educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone
(71) 3115.1403, E-mail: copel@educacao.ba.gov.br ou, presencialmente, de segunda a sexta-feira,
das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 hs, no endereço da Secretaria da Educação do Estado da
Bahia - SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro Administrativo da
Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.745-004. Salvador/Bahia. 04/01/2021. Taíza da Silva
Cabé – Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 – SEC/COINF


