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DE SAÍDA

Governo tenta proteger Pazuello
DA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) estuda manter
o foro privilegiado de Eduar-
do Pazuello, que está de saída
do Ministério da Saúde. Ge-
neral do Exército na ativa, o
ministro está desgastado
junto aos militares da ativa,
que veem sua atuação à fren-
te da Saúde como um desas-
tre para a imagem da força.

Além disso, ele é alvo de
inquérito no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que apu-
ra sua responsabilidade na
condução na pandemia. Se
perder o foro privilegiado,
fora do ministério, o inqué-

rito deve descer para a pri-
meira instância.

Pazuelloainda nãofoi exo-
neradodapasta,mesmocom
a indicação consolidada de
Marcelo Queiroga para che-

fiar o ministério, mas ainda
precisa tomar posse. O im-
passe tem gerado críticas en-
tre governadores, ministros
do STF e também secretários
de saúde dos estados.

Diante desse cenário, o
Planalto discute uma saída
que garanta a manutenção
do foro privilegiado a Pa-
zuello. Entre as ideias cogi-
tadas,estáelevaraSecretaria
de Assuntos Estratégicos ao
status de ministério. Ocorre
que quem ocupa a vaga hoje
é o Almirante Rocha, que re-
siste à ideia, apoiada por mi-
litares do governo.

Outra ideia em discussão
é a criação do ministério ex-

traordinário da Amazônia –
o que esvaziaria também po-
deres do vice-presidente,
Hamilton Mourão, com
quem Bolsonaro tem uma
péssima relação. Mourão,
hoje, comanda o Conselho
Nacional da Amazônia.

O impasse ainda não tem
solução. Enquanto isso, o no-
vo ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, já enfrenta
críticas sobresuas primeiras
iniciativas–inclusivedentro
do governo. Segundo avalia-
ção colhida pelo jornal Folha
de S. Paulo, por um auxiliar
próximo do presidente, o
ministro tem “falado muito
e mostrado pouco”.

Bolsonaro
tenta criar
condições para
manter foro
privilegiado do
ainda ministro

CONSELHO DE ÉTICA

Câmara seguirá com
processo contra Silveira
DA REDAÇÃO

O Conselho de Ética da Câ-
mara aprovou ontem a con-
tinuidade do processo disci-
plinar apresentado pelos
partidosRede,PsolePSBcon-
traodeputadofederalDaniel
Silveira (PSL). Foram 11 votos
a favor do relatório e dois
contrários, sendo os votos
contra registrados pelos de-
putados Fábio Schiochet
(PSL) e Hugo Leal (PSD).

Silveira foi preso em fla-
grante pela Polícia Federal no
dia16defevereiro,porordem
do ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribu-

nal Federal (STF). Ele, que já é
alvo do inquérito que apura o
financiamento de atos anti-
democráticos, publicou um
vídeo com ofensas, ameaças
e pedido de fechamento do
Supremo, segundo a decisão
do ministro.

No dia 14 de março, Sil-
veira foi solto para cumprir
pena em casa, com torno-
zeleira eletrônica, após de-
cisão do ministro Alexandre
de Moraes, do STF. O minis-
tro negou o pedido de liber-
dade provisória feito pela
defesa do parlamentar e es-
tabeleceu uma série de res-
trições a Silveira.

ARTICULAÇÃO Ampliação da vacinação contra a Covid-19
consta entre as demandas elencadas pelos prefeitos

UPB entrega pautas
prioritárias à bancada
baiana no Congresso
CÁSSIO SANTANA

O presidente da União dos
Municípios da Bahia (UPB),
Zé Cocá, realizou um encon-
tro virtual com a bancada de
senadores e deputados fede-
rais do estado ontem, com o
objetivo de conseguir o
apoio dos parlamentares em
pautas dos municípios baia-
nos no Congresso Nacio-
nal.

Dentre os pontos priori-
tários elencados pelos pre-
feitos, estão ampliação da
vacinação contra a Covid-19,
nova alíquota do INSS e dí-
vidaprevidenciária,aumen-
to de 1% do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios
(FPM), auxílio financeiro aos
municípios (AFM) e prorro-
gação das obrigações do
E-social.

Cocá alertou os parlamen-
tares sobre o momento de
inviabilidade das gestões
municipais, que, de acordo
com ele, têm convivido com
o sequestro de recursos para

pagamento da dívida previ-
denciária. Ele afirmou que,
no sudoeste baiano, se nada
for feito, os municípios en-
frentarão o colapso admi-
nistrativo em seis meses.

“A reunião foi muito pro-
veitosa. Vimos o compro-
misso dos parlamentares
com a pauta. É importante
que a gente pressione agora
os líderes para que essas
pautas prioritárias ou pelo
menos três delas: o INSS, o
1% a mais do FPM e o auxílio
financeiro, sejam pautadas
urgentemente no Congres-
so”, avaliou Cocá.

Uma comissão composta
por cinco prefeitos apresen-
tou os itens principais aos
deputados e senadores. Eles
foram unânimes na conclu-
são de que os municípios vi-
vem o “caos administrativo”
comreceitasquenãocobrem
as responsabilidades impos-
tas pela legislação vigente.

O senador Angelo Coronel
(PSD) informou aos prefei-
tos que protocolou uma PEC

Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

Fachada da sede da União dos Municípios da Bahia no CAB, em Salvador

Gestores
alertam para
risco de “caos
administrativo”
por falta de
receitas

para prorrogar por 240 me-
ses o pagamento das dívidas
municipais junto ao INSS
contraídas até 31 de dezem-
bro do ano passado. Segun-
do o senador, a medida é
fundamental para “aliviar
os cofres dos municípios do
Brasil”. Ele pediu que os pre-
feitos acionem seus depu-
tados e senadores para subs-
creverem o projeto.

O senador Jaques Wagner
(PT) ressaltou a importância
de apoiar matérias como o
aumento do 1% do FPM. “É
histórica a concentração da

receita na União”, afirmou o
petista. Wagner também cri-
ticou a condução do governo
federal na aquisição da va-
cina da Covid-19, que, de
acordo com ele, “aprofunda
a dificuldade” vivida pelos
municípios.

Orçamento
Relator do Orçamento, o de-
putado Cacá Leão (PP) des-
tacou que a questão da alí-
quota do INSS precisa passar
pelo governo federal, por en-
volverrenúnciadereceita.Ele
dissequeiráestudaroprojeto

do senador Coronel para o
parcelamento da dívida pre-
videnciária e assumiu o com-
promisso de, até sexta-feira,
solucionar a inclusão da ope-
ração carro-pipa no orça-
mento da União. “Sempre
que a pauta for de interesse
dos municípios, ela será su-
prapartidária”, reforçou.

O líder do PT, deputado
Valmir Assunção, falou em
nome dos colegas. “São pau-
tas que têm a unidade entre
nós da bancada e precisamos
ter a sensibilidade do gover-
no federal”. A deputada Lí-

dice da Mata pediu o apoio
dos prefeitos para ampliar a
pressão pela prorrogação da
prestação de contas da Lei
Aldir Blanc, no auxílio à cul-
tura durante a pandemia.

Coordenador da bancada
baiana no Congresso, Marce-
lo Nilo (PSB), afirmou ser im-
portante aproveitar o mo-
mentoparaarticularumapo-
sição conjunta: “A Bahia está
num momento ímpar com
deputados em posições im-
portantes na Casa. Sugiro que
façamos uma pressão maior
ao presidente da Câmara”.

A Presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia - SASB, Marleide
Castro dos Santos no uso de suas atribuições legais e estatutárias especificamente o art.
19, CNPJ: 13.7137.97-0001/16 convoca a categoria de Assistentes Sociais sediada
na base de representação da entidade, a participarem da Assembleia Geral Ordinária
Virtual, conforme autorizado pelo art. 5º da Lei nº. 14.010/2020 acesso através do link
https://meet.google.com/opq-chjb-gdw?hs=224 a realizar-se no dia 01/04/21, às 9h em 1ª
convocação, e às 9:30h em 2ª e última convocação com qualquer número de presentes para
apreciar e deliberar sobre; a) Previsão Orçamentária; b) Analisar e Deliberar sobre o Parecer
do Conselho Fiscal sobre as Contas do Sindicato; c) Prestação de Contas. Salvador-Ba, 22 de
março de 2021. Marleide Castro dos Santos - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a primeira errata
ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E
LOCADOS, MÁQUINAS E MOTORES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE”:

Onde no Edital constar a expressão “ menor preço por lote”:

Leia-se – Maior percentual de desconto.

Ficam ratificados os demais termos do edital que não foram alterados por esta presente errata, mantendo-se
inclusive as datas de acolhimento de proposta, abertura e disputa.Publique-se a presente errata. David Casais
de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 22/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE ERRATA AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 011/2021, do
tipo Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal
nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas
respectivas alterações e Decreto Municipal 011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas,
do dia 31/03/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 05/04/2021, data e a hora da
disputa: às 09:00 horas do dia 06/04/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº115/2021,
N° da Licitação: 862650, tendo como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE
PNEUS CERTIFICADOS PELO INMETRO NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO PARA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá
ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando
através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais
de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 22/03/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar,
a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021,
do tipo Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na
Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº.
8666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal 011/2020. Acolhimento de propostas:
às 08:00 horas, do dia 31/03/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 06/04/2021,
data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 07/04/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. PA Nº 122/2021, N° da Licitação:862151, tendo como objeto a Contratação de empresa para
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico
https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@
gmail.com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro.
Jaguaripe – BA, 22/03/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP 17/21. Objeto: aquisição dos itens dos lotes 03, 05 e 10, considerados fracassados
na licitação de material de construção. Dia 02/04/21 às 9h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/
pmbuerarema/licitacoes. Buerarema/Ba, 23 de março de 2021. Aline Nogueira L. Alves. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA
PREGÃO PRESENCIAL 17/21. PA 38/21. Menor preço global. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Dia
05/04/21 às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436491201 ou licitacao@uibai.ba.gov.br. Uibaí/Ba, 23 de março
de 2021. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

A Pregoeira torna público a ANULAÇÃO da licitação na modalidade PE nº 005/2021 PA: 022/2021, Tipo: MENOR
PREÇO POR ITEM, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO
E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, POR
MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL,
FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, TROCAS DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO DE
DIREÇÃO, BALANCEAMENTO, REPAROS DOS PNEUS, REVISÃO GERAL, SERVIÇO DE GUINCHO E DEMAIS
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES E
CEDIDOS. Castro Alves – BA, 19/03/2021. Naiane Souza, Pregoeira.

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

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, publicada no dia 17/03/2021,
em virtude de alteração no Edital. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação
de serviços de locação de mão de obra para atender as necessidades da Policlínica Regional de
Saúde de Barreiras e Ibotirama, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência - ANEXO I do Edital. A Sessão Pública Eletrônica ocorrerá através do sitewww.licitacoes-e.
com.br dia 06/04/2021 às 09h:00mim. Edital integralmente disponível no Diário Oficial do CONSOB,
www.consob.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou site www.licitacoes-e.com.br e na Sede do Consórcio, R.
Barão de Cotegipe, 1172, Lot. São Paulo, CEP: 47.807-008 – Barreiras - BA; Outras informações no
e-mail: consorcio@policlinicabarreiras.ba.gov.br. Humberto da S. Cardoso – Pregoeiro.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DO OESTE - BA
CNPJ N: 33.177.475/0001-07

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021

PEDIDO DE COTAÇÃO
Solicitamos aos fornecedores e prestadores de serviços o fornecimento de orçamento dos serviços abaixo
relacionados no prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data de publicação, com vista a formalização de
Processo Licitatório conforme descrito abaixo:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO
PORTE (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL) POR QUILOMETRAGEM LIVRE COM FINALIDADE DE ATENDER
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS
D’ ÁVILA/BA.
A planilha de cotação poderá ser solicitada através do endereço eletrônico nalva.abreu@diasdavila.ba.gov.br ou
sematexecucao@bol.com.br

MARA SARAY FOGOS SANTOS
Secretaria de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

REPUBLICAÇÃO PARA CORREÇÕES de matéria publicada dia 19/03/2021 no JORNAL A TARDE: PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 10/21. Processo licitatório 31/21. Menor preço global. Dia 31/03/21 às 10h. Objeto:
aquisição de cestas básicas. ////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 11/21. Processo licitatório 32/21. Menor preço
global. Dia 02/04/21 às 10h. Objeto: locação de 01 caminhão cesto aéreo (mensal) e locação de 01 veículo
automotor espécie caminhão guindaste tipo Munck (Diária). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.
org.br. Teodoro Sampaio/Ba,17 de março de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO 05/21. PA021503/2021. N° da licitação: 862761. Menor preço global. Objeto:
gestão e intermediação de mão de obra terceirizada/subordinada para apoio administrativo de atividades
auxiliares, visando a prestação de serviços continuados de recepção, agentes administrativos e operacionais.
Informações: www.irece.ba.gov.br/. Dia 07/04/21 às 14h. Edital e sessão: www.licitacoes-e.com.br. Irecê/Ba,
23 de março de 2021. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeira.S

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/21. Processo licitatório 33/21. Menor preço global. Dia 06/04/21 às 10h.
Objeto: aquisição de recarga de oxigênio medicinal e cilindro medicinal. //////// PREGÃO ELETRÔNICO 13/21.
Processo licitatório 34/21. Menor preço global. Dia 05/04/21 às 10h. Objeto: locação de caminhão toco
equipado com sistema de compactação de lixo, com manutenção, combustível e motorista por conta da
contratada, com capacidade minima de 13 M³, ano 13/14. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.
org.br. Teodoro Sampaio/Ba, 18 de março de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar,
a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº
004/2021, do tipo Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus
anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na
Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007,
04/2017 e 019/2020. Acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 31/03/2021,
abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 06/04/2021, data e a hora da disputa: às
13:00 horas do dia 08/04/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 133/2021,
N° da Licitação: 863180, tendo como objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO AO
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS, MÁQUINAS E MOTORES DAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no
endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando através do
e-mail copelaratuipe@gmail.com, inclusive. Informações (075) 3647-2110 Sara Jesus de
Freitas da Silva – Pregoeira. Aratuípe, Bahia, 19 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021,
do tipo Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na
Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal
nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e
019/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 31/03/2021, abertura das
propostas: às 09:00 horas do dia 06/04/2021, data e a hora da disputa: às 09:30 horas
do dia 08/04/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 135/2021, N° da Licitação:
863176, tendo como objeto a contratação de empresa para EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TES-
TES RÁPIDOS, OBJETIVANDO IDENTIFICAR PRECOCEMENTE INDIVÍDUOS QUE APRESEN-
TEM SINAIS/SINTOMAS DA COVID-19, ELEGÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO
CONFORME PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O EDITAL completo poderá ser
adquirido no endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando
através do e-mail copelaratuipe@gmail.com, inclusive. Informações (75) 3647-2110. Sara
Jesus de Freitas da Silva – Pregoeira. Aratuípe, Bahia, 19 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021


