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STJ Ministro concede prisão domiciliar
a Fabrício Queiroz
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JUSTIÇA Decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) representa
uma importante derrota para os investigadores das forças-tarefas

Lava Jato vai compartilhar
dados com a PGR, manda STF
Carlos Moura / SCO / STF / 3.4.2019

DA REDAÇÃO

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, determinou ontem à Lava Jato que envie à
Procuradoria-Geral da República (PGR) todos os dados de
investigações já colhidos pela
operação. O pedido inclui as
forças-tarefa no Paraná, Rio
de Janeiro e São Paulo. As informações são do G1 e da Folha de S. Paulo.
Dias Toffoli atendeu a um
pedido da PGR, que relatou
ao STF ter enfrentado “resistência ao compartilhamento” e à “supervisão de
informações” por parte dos
procuradores da República.
A ordem representa uma
importante derrota para os
investigadores da Lava-Jato.
Pela decisão do presidente
doSTF,asforças-tarefadevem
entregar “todas as bases de
dados estruturados e não-estruturados utilizadas e obtidas em suas investigações,
por meio de sua remessa
atual, e para dados pretéritos
e futuros, à Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do
gabinetedoprocurador-geral
da República”.

Suspeitas

A procuradoria-geral relatou ao STF que há suspeita de
a Lava Jato estar burlando a
lei para investigar o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que têm foro privilegiado e deveriam ter
eventuais suspeitas submetidas à análise inicial do Su-

Toffoli
considerou que
PGR fazer
requisição

COMBATE À COVID-19

TRIBUNAL FEDERAL

Acordo garante
recursos e
equipamentos
para a Bahia

Juiz baiano
é mais
votado para
desembargador

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Bahia vai receber recursos
para a prevenção da Covid-19, assim como ventiladores pulmonares e até 500
mil kits de amplificação do
RT-PCR. O acordo é o resultado da reunião realizada na
quarta-feira, 8, entre o deputado João Bacelar (PL), o
secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, e o ministro interino da Saúde
Eduardo Pazuello. O encontro, realizado em Brasília,
também contou com a participação do assessor especial do ministério da Saúde,
Airton Cascavel, e o Secretário de Vigilância Sanitária,
Arnaldo Medeiros.
Orecursoseráutilizadopara custear serviços em funcionamento no estado, como
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes
com Covid-19 em hospitais da
capital e do interior.

O juiz baiano César Jatahy
Fonseca foi o mais votado,
na tarde de ontem na lista
tríplice formada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF1) para ocupar a
vaga de desembargador federal. Na relação, que também é formada pelos juízes
federais Eduardo Moraes da
Rocha e Rafael Paulo, ele obteve 22 votos.
O resultado da votação será encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro, que deve escolher Jatahy por força
constitucional, já que ele figurou a lista de merecimento ao cargo por três vezes
consecutivas.

Testagem
premo. A disputa entre a cúpula da procuradoria-geral e
a força-tarefa em primeira
instância tornou-se pública
após visita a Curitiba da subprocuradora Lindora Araújo, coordenadora da Lava Jato na PGR e uma das principais auxiliares do chefe da
instituição, Augusto Aras.
Os procuradores a acusaram de tentar manobrar para ter acesso a bancos sigilosos de maneira informal e
sem apresentar documentos ou justificativas para a
tomada dessa providência.
O ministro determinou
ainda que a PGR examine

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ N: 14.147.466/0001-29

AVISO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

O Município de Almadina – Bahia comunica aos interessados que fará realizar no dia 27 de Julho de 2020,
às 09:00 horas, no Prédio da Prefeitura, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina – Bahia, na
modalidade Tomada de Preços, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA
URBANA EM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA RUA B E TRAVESSAS A-C E A-F (TRECHO 1 E 2)
DO BAIRRO MASSARANDUBA EM ALMADINA-BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 884575/2019 – MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ONDE TODAS AS RUAS SE ENCONTRAM NO PERÍMETRO URBANO
DO MUNICÍPIO, quando serão recebidos os documentos de habilitação e propostas de preço, nos termos
do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no Diário Oficial do Município, dúvidas, impugnações
e solicitações deverão ser feitas através do email: almadinalicitacao@gmail.com ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município.Almadina (BA),
08 de julho de 2020.Danilo dos Santos Pereira.Presidente da Copel.

“em profundidade”, para
certificação, a existência ou
inexistência de dados e investigações relativos a atos
ilícitos cometidos por autoridades com foro privilegiado no STF.
Na decisão, o presidente
da Corte considerou que o
procurador-geral da República tem competência para
requisitar “o intercâmbio
institucional de informações”. Sendo assim, os procuradores praticaram "evidente transgressão" ao princípio da unidade do MP, previsto na Constituição.
“Reafirmo, portanto, à luz

do quanto exposto, que os
reclamados
incorreram,
neste primeiro exame, em
evidente transgressão ao
princípio constitucional da
unidade do Ministério Público”.
Para Toffoli, a PGR apontou a existência de fatos que
sugerem a investigação de
autoridades com foro privilegiado. “A Procuradoria-Geral da República bem apontou a existência de graves
fatos que sugerem, pelo menos em tese, a investigação
de cidadãos com foro perante a Suprema Corte por autoridades incompetentes”

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/2020. Objeto: aquisição de medicamentos necessários para
atendimento da Nota Técnica SMS/Buerarema 01/2020 de tratamento farmacológico ambulatorial
para pacientes adultos com quadro suspeito ou confirmado de COVID - 19. Dia 16/07/2020 às
9h. Edital: www.licitacoes-e.com.br e no Diário Oficial. Informações: e-mail licitacao@buerarema.
ba.gov.br. Buerarema/Ba, 10 de julho de 2020. Aline Nogueira Lima Alves. Pregoeira.

"O objetivo é que os kits possam ser utilizados para uma
testagem na população em
maior escala, tanto na capital quanto no interior. Inicialmente
conseguimos
500 mil kits, com possibilidade que mais sejam entregues, a depender da capacidade operacional das
testagens. Os respiradores
atenderão às cidades que
hoje concentram os principais casos em nosso estado",
afirmou o deputado João Bacelar, que nessa semana
também viabilizou a entrega de 15 respiradores junto
ao governo federal para a
cidade de Itabuna.

Família

Filho do ex-presidente do
Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), desembargador Jatahy Fonseca, e irmão do desembargador Jatahy Fonseca
Júnior, presidente do Tribunal
Regional
Eleitoral
(TRE-BA), César Jatahy deverá
ocupar o cargo deixado em
aberto por conta da aposentadoria do desembargador
federal Hilton Queiroz.

César Jatahy
Fonseca foi o
mais votado, na
tarde de ontem,
na lista tríplice
formada
pelo TRF1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

PREGÃO PRESENCIAL 09/2020. Dia 22/07/2020 às 9:30h. Objeto: Aquisição de peças de reposição e serviços para
os veículos: Retroescavadeira, Patrol, Caçamba e caminhão pipa. Menor preço por lote. ////// PREGÃO PRESENCIAL
10/2020. Dia 22/07/2020 às 11:30h. Objeto: Contratação de instituição bancária, em caráter de exclusividade,
para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes de folha de pagamento dos
servidores públicos municipais e, sem exclusividade, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento
do Município. Maior oferta. Edital/Informações: na CPL, Pç. 19 de Setembro, 02, de 8 às 12h. Ibipeba/Ba, 10 de julho
de 2020. Edésio Micael Szervinsks Mendonça. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 006/2020

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2020

CNPJ N: 16.233.439/0001-02

O Município de Eunápolis torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020, Contratação
de empresa para construção de galpão pré-moldado coberto, visando ampliação da feira do Juca Rosa, no
município de Eunápolis. Tipo: Menor preço global. Sessão de Abertura: 27 deJulho de 2020, às 09:00h, na sala
de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia,
onde o edital se encontra à disposição para retirada e no site http://licitacao.provoq.com.br/ - A divulgação dos
outros atos poderá ser vista no Diário Oficial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/
diarioOficial. Eunápolis, 09 de Julho de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Presidente da COPEL.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 018/2020

Município de Eunápolis torna público a realização nova sessão de abertura de propostas referente aos lotes: LOTE
I - DIETA ENTERAL / LOTE II - MÓDULOS E SUPLEMENTOS / LOTE III - FORMULA INFANTIL do Pregão Eletrônico Nº
018/2020(SRP), objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de dietas enterais, parenterais,
módulos e suplementos, fórmulas infantis e demandas judiciais em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, tendo em vista que foi declarado FRACASSADOS. Tipo: Menor Preço por Lote. Nova sessão
de Abertura das propostas: 23 de Julho de 2020, às 8:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada
no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do
Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:
eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º
Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia. Em, 09 de junho de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

CNPJ N: 13.769.021/0001-18

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento parcelado de Cestas Básicas destinadas as famílias carentes assistidas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social e que se encontram em situação de vulnerabilidade. A licitação
ocorrerá no dia 22 de julho de 2020, às 08:30 h. Edital disponível no site: https://www.planaltino.
ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3544-2318. 09 de julho de 2020.
Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO N° 004-2020-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 004-2020-PE, do tipo menor:
MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto é aquisição, de 04 (quatro) veículos 0
Km destinados a atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal
de Assistência Social, por aquisição imediata, conforme especificações técnica constante no Edital.
Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 10/07/2020 a 22/07/2020 até às 08:00
horas, Sessão: às 09:30h do dia 22/07/2020 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.
com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta
Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 09 de julho de
2020, Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 025/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 23/07/2020 às 9h no site www.
licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 025/2020, tipo menor preço por
item, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual fornecimento de Medicamentos, visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Os interessados poderão obter informações e/
ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou na sala
da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três
Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 09 de julho de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 026/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 27/07/2020 às 9h no site www.
licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 026/2020, tipo menor preço por
lote, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o
fornecimento de móveis, mobiliários escolares, ar condicionado e lixeiras em cumprimento ao Termo de
Compromisso PAR Nº 201403147/ FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação atendendo
as necessidades das escolas de educação infantil da Rede Pública Municipal de Ensino. Os interessados
poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.
licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 09 de julho de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

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

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020.

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas/Ba., torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO da TP Nº
004/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por
Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Diversas Ruas Localizadas
no Caic - Contrato De Repasse Nº 1053.666-25/2018, no Bairro de Itinga, no Município de Lauro de Freitas.
Conforme Termo de Referência e Planilhas em Cd Anexo no Edital. À empresa: Makitorre Serviços para Construção
Ltda. - EPP. Valor Global: R$ 394.397,79 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta
e nove centavos). Período Contratual: 05 (cinco) meses. Data da Adjudicação: 07/07/2020 e Data da Homologação:
09/07/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. A COPEL, torna público a
licitação na Modalidade PE Nº 017/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição
de Ferramentas e Materiais de Rede de Dados e Telefonia, conforme Termo de referência e planilha discriminativa no
Edital. Valor Estimado: R$ 29.259,09. Período Contratual: 30 dias. Sessão Dia: 22/07/2020 às 11h30min. O Edital
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.
br. Informações: (71) 3288-8792. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 09 de julho
de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020

A COPEL, torna público a licitação na Modalidade PE SRP Nº 018/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto:
Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços e elaboração de produtos relativos à
obtenção da cobertura aerofotogramétrica digital, elaboração da base cartográfica cadastral e atualização
dos atributos cadastrais das unidades imobiliárias e de logradouros, implantação do sistema de informação
geográfica e de medidas de regularização fundiária urbana - REURB neste Município, conforme Termo de
Referência e Planilhas no Edital. Valor Estimado: R$ 6.563.430,00. Período de Vigência: 12 meses. Sessão
Dia: 22/07/2020 às 12h30min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.
br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8792. Manoela Cristina Vieira do
Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 09 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que realizará no
dia 27 de julho de 2020 as 09:00h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala da
Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇO, através do Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de
empresa de engenharia para execução das obras/serviços de pavimentação e drenagem nas Ruas G e L
(Travessas da Av. ACM), neste município. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site
oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos – Íntegra.
Santo Antônio de Jesus, 09 de julho de 2020. Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que realizará no dia 27
de julho de 2020 as 14:00h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala da Comissão
de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, através do Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia
para execução das obras/serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem pluvial nas Trav. 4 Teodoro
Dias Barreto, Canto do Sol, Sales – Etapa 1 e Loteamento Asa Branca – Etapa 1 neste município, conforme
especificações constantes no Edital e Anexos. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site
oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos – Íntegra. Santo
Antônio de Jesus, 09 de julho de 2020. Comissão Permanente de Licitação

