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‘FICHA-SUJA’

Gilmar aguarda Barroso
para decidir sobre recursos
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), pediu informações
ao presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso,
para substanciar sua deci-
disão sobre recursos ajuiza-
dos na corte por candidatos
a prefeito enquadrados co-
mo 'fichas-sujas', após a de-
cisão do ministro Kassio Nu-
nes Marques que restringiu
o alcance da Lei da Ficha
Limpa.

Em despacho na última
terça-feira, Gilmar deu pra-
zo de cinco dias para que
Barroso se manifeste a res-
peito da reclamação do pre-
feito eleito de Bom Jesus de
Goiás, Adair Henriques
(DEM).

Condenado em segunda
instância em 2009, ele ob-

teve 50,62% dos votos váli-
dos em novembro, mas teve
o registro da candidatura
cassado no TSE, onde tem
um recurso pendente de
análise.

O prefeito eleito recorreu
à corte após ver seu processo
no TSE suspenso por Barro-
so, assim como outros qua-
tro candidatos 'fichas-sujas'.
O presidente da corte elei-
toral travou as ações alegan-
do que é preciso aguardar
uma decisão final do plená-
rio do STF sobre a liminar de
Nunes Marques.

A decisão do indicado de
BolsonaroaoSTFreduziuem
alguns casos o período de
inelegibilidade de políticos
condenados. O entendimen-
to vale somente para can-
didatos ainda com processo
de registro de candidatura
pendente de julgamento no
TSE e no Supremo.

OPERAÇÃO FAROESTE

STF nega pedido de prisão domiciliar
para desembargadora do TJ-BA
DA REDAÇÃO

O Supremo Tribunal Federal
(STF), em decisão da minis-
tra Rosa Weber, negou, em
decisão liminar, habeas cor-
pus à desembargadora do
Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), Lígia Maria Ramos
Cunha Lima, presa no âm-
bito da Operação Faroeste.

A desembargadora baia-
na esta presa preventiva-
mente desde o último dia
20 de novembro e foi con-
duzida para o Complexo Pe-
nitenciário da Papuda em
Brasília. A desembargado-
ra é acusada, junto com a
também desembargadora
Ilona Márcia Reis, de ter
movimentado mais de
R$ 1,7 milhão em propinas
com a venda de decisões
judiciais de acordo com o
Ministério Público Federal
(MPF).

Na decisão expedida na
noite da última terça-feira, a
ministra Rosa Weber afir-
mou que não há nenhum
fato que “justifique o cum-
primento da medida caute-
lar em ambiente distinto do
local atual de custódia, au-
sentes indicativos de negli-
gência quanto às medidas
mitigadoras/preventivas de

disseminação do novo coro-
navírus no estabelecimento
prisional”.

Na última semana, o Mi-
nistério Público Federal de-
nunciou Lígia, além dos seus
filhos Arthur e Rui Barata, e
outros três advogados por
organização criminosa. A
investigação do MPF apura
se foram cometidos crimes
com o envolvimento de ma-
gistrados para benefício de
interessados em decisões
como as que viabilizaram a
regularização indevida de
terras na região oeste da Ba-
hia

O pedido de habeas cor-
pus de Lígia Maria ainda se-
rá julgado pelo relator do
processo no Supremo Tribu-
nal Federal, o ministro Ed-
son Fachin.

Magistrada
baiana está
em prisão
preventiva
desde o dia 20
de novembro

Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Decisão de Rosa Weber se deu em caráter liminar

ORÇAMENTO Foram realizadas
adequações em virtude da pandemia

Assembleia
aprova em 2º
turno revisão
do PPA
DA REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) aprovou ontem
em segundo turno a revisão
do Plano Plurianual (PPA)
2020-2023. O projeto faz
adequações à realidade eco-
nômica e fiscal do estado em
virtude da pandemia do no-
vo coronavírus, além de mu-
danças de caráter técnico.

O projeto, que tramitava
na Casa desde 30 de setem-
bro do ano passado, foi apre-
sentado aos parlamentares
pelo secretário do Planeja-
mento, Walter Pinheiro, em
reunião promovida pela Co-
missão de Finanças. Na oca-
sião, Pinheiro afirmou que
“a secretaria fez a revisão
dialogando com sindicatos
dos trabalhadores, com os
setores da indústria, comér-
cio, serviços, mineração, os
principais segmentos atin-
gidos pela pandemia”.

O secretário defendeu

ainda a necessidade de re-
visão pelo PPA ter sido apro-
vado em um cenário ma-
croeconômico diferente do
atual, onde há queda da ar-
recadação tributária em de-
corrência da crise sanitária
causada pelo coronavírus.

“Alinhamento”
“Grande parte das mudan-
ças foi para alinhar os pro-
jetos estratégicos à progra-

mação constante no Plano
Plurianual, em busca de
maior transparência e
maior eficiência da ação pú-
blica. Outras alterações, de
menor impacto, devem-se
aos ajustes necessários ao
desempenho das atividades
de competência dos órgãos.
Mais uma vez, a Casa Legis-
lativa dá a sua contribuição
para o desenvolvimento da
Bahia”, disse o presidente da

Alba, Nelson Leal, quando o
projeto foi aprovado em pri-
meiro turno, na última se-
mana.

O Plano Plurianual desti-
na 74% dos recursos aos pro-
gramas de Saúde, Educação
e Segurança Pública. Na Saú-
de, o que se destaca é a im-
plantação de novas policlí-
nicas, construção e amplia-
ção de outras unidades; na
Educação, a ampliação do

atendimento educacional
da rede estadual e ensino,
incluindo a oferta do pro-
grama de Ensino Médio com
Intermediação Tecnológica
(Emitec), ampliação do pro-
jeto escolas culturais e a
oferta de, pelo menos, um
curso da educação profissio-
nal em todas as escolas do
estado. A Segurança Pública,
com ampliação do número
de bases comunitárias mó-

veis e da rede de videomo-
nitoramento, também foi
destacada.

O PPA também contempla
a ampliação da malha viária,
a construção e recuperação
de aeroportos, a expansão
do acesso à energia elétrica
na zona rural e da rede de
distribuição de gás natural,
assim como a atração de in-
vestimentos na área de ener-
gias renováveis.

Sandra Travassos / Alba / Divulgação / 17.12.2019

Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a versão original do PPA antes da eclosão da pandemia, em 2019

O projeto
apresentado
pelo chefe da
Seplan, Walter
Pinheiro, estava
em tramitação
desde setembro

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

Homologa o resultado da TOMADA DE PREÇO 06/2020, objeto: pavimentações em áreas livres e
construções de muros nas escolas do Riacho Dantas, Morro das Flores, Nova Conquista e Caldeirão
do Morro. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora: Dam
Construtora Incorporadora EIRELI ME, CNPJ 07.546.061/0001-06. Valor: R$ 856.319,20. ///////////
Homologa o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020, objeto: Aquisição de medicamento para o
combate a Covid 19. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora:
Drogafonte LTDA, CNPJ 08.778.201/0001-26. Valor: R$ 78.325,00. //////////////////////////////////////////
//// EXTRATOS DE CONTRATOS: TP 06/2020. Contrato 377/2020. Contratante: PMRB. Contratado:
Dam Construtora Incorporadora EIRELI ME, CNPJ 07.546.061/0001-06. Objeto: pavimentações
em áreas livres e construções de muros nas escolas do Riacho Dantas, Morro das Flores, Nova
Conquista e Caldeirão do Morro. Valor: R$ 856.319,20. /////////// PE 17/2020. Contrato 378/2020.
Contratante: PMRB. Contratado: Drogafonte LTDA, CNPJ 08.778.201/0001-26. Valor: R$ 78.325,00.
Vigência: até 31/12/2020. Ruy Barbosa/Ba, 04 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

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 112/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 20/01/2021 às 13:30h (horário de Brasília) – Objeto: Registro de Preços de Material de Limpeza e
Uso Pessoal para Salvador e Região Metropolitana - BB: 851235 - Família: 68.10;68.40;79.30;85.10;85.30.
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 - 06/01/2021. Manoela de Fátima da Costa Souza – Pregoeiro(a) Oficial.

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

O PREGOEIRO OFICIAL da SEC comunica aos interessados em par ticipar da licitação
acima referenciada, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em solução
de service desk (central de serviços). Família: 02.24, e com sessão de aber tura
então designada para o dia 29/12/2020 às 10 horas, que fica remarcada para o dia
22/01/2021, às 10 horas, em razão de alteração no edital. Outras informações e/ou
o Edital e seus anexos podem ser obtidos através do (s) endereço (s) eletrônico (s)
copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115-1403 ou presencialmente, de se-
gunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h, no endereço da
Secretaria da Educação, 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro
Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-003. Salvador/BA, 06/01/2020. Marce-
lo Simões da Silva – Pregoeiro Oficial.

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 – BB Nº 849680 – SEC/APG/CGOTIC

SUDESB

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

O Presidente da Comissão de Licitação em Exercício comunica aos interessados
em participar da licitação acima referenciada, cujo objeto é a Execução da reforma
do Centro Pan-Americano de Judô, localizado no Município de Lauro de Freitas-
BA, que a sessão de abertura do certame marcada para 13/01/2021 às 14h,
por videoconferência, fica suspensa, em função de reanalise do Instrumento
Convocatório, até ulterior deliberação. Salvador – BA., 06/01/2021 – Luís Afonso –
Presidente da Comissão em Exercício.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020 – (SETRE / SUDESB)

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 001/21 - CONDER
Abertura: 01/02/2021, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DE SÃO JOA-
QUIM - 2ª ETAPA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA. O Edital estará
à disposição dos interessados na COPEL, na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos
nº 936 - Narandiba - Salvador - BA ou poderá ser solicitado através do e-mail: copel@
conder.ba.gov.br, a partir das 13h:30m do dia 08/01/2021. Salvador - BA, 05 de janeiro
de 2021. Janilton Santos Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
em exercício.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente torna público aos interessados que realizará CP n°
002/2021: PA: 003/2021. Objeto: Contratação de pessoa física e/ou pessoa jurídica para FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS para o atendimento ao PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS / PAA. A documentação para
habilitação para o CREDENCIAMENTO deverá ser entregue impreterivelmente no dia 19 de Janeiro de 2021
às 09:00 Hs, na SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, com sede na Rua Osvaldo Campos,
46, Centro, Castro Alves - BA, onde também poderá ser obtido o EDITAL, acompanhado dos seus anexos,
no horário das 08:00 as 12:00 horas, através da Comissão Técnica Especial de Credenciamento criada pela
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. As propostas serão abertas e julgadas no dia 20 de Janeiro de
2021 ás 09:00 Hs, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça da Liberdade, nº 376, Centro, Castro
Alves- BA. Castro Alves – BA, 06/01/2021. NAIANE SOUZA. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 002/2021

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

A COPEL torna público o pedido de RECURSO HIERÁRQUICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020. Tipo:
Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto:
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação das Unidades Escolares (Escolas e
Creches), neste Município. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD
anexo no Edital. Impetrado pela empresa: RSH Construtora Eireli. Processo Administrativo Nº 00067/2021, o inteiro
teor do mesmo encontra-se à disposição dos interessados via e-mail: copel2017@yahoo.com. Luciana Brito Bispo
Nascimento – Presidente da Comissão. 06 de janeiro de 2021

ERRATA DE AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2020/SMS
A COPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Torna público, para conhecimento dos interessados, que
o PE Nº 026/2020/SMS, Objeto: Registro de Preços para Serviço de Esterilização, Reesterelização e Proces-
samento de Materiais por Oxido de Etileno das Unidades de Urgência e Emergência do Município de Lauro de
Freitas-Ba, a ERRATA do aviso de suspensão. Onde se lê: 01/01/2021 - Ler-se-á: 04/01/2021. Edital/Infor-
mações: lfcopelsesa@gmail.com. Tel.: (71) 3369-9911/28 – Susana Maria Sobreira – Pregoeira da COPEL/
SESA Lauro de Freitas, 06/01/2021

AVISO DE RECURSO HIERÁRQUICO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

O pregoeiro Oficial do Município de Una-BA torna público o aviso do PP 002-2021, para o Sistema
de Registro de Preços cujo objeto é a aquisição de soros e antissépticos hospitalares destinados
a manutenção das atividades do Hospital Municipal Frei Silvério e Unidades de Saúde da Família
deste município. Data: 20/01/2021 - Horário: 08:00 - Informações: licitações@una.ba.gov.br /
www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos
– Pregoeiro Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70


