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ELEIÇÃO Ex-secretária de ACM Neto desponta de um lado; candidatura de Lídice é chave no outro

PDT pavimenta caminho para vice
de Bruno Reis, e PT acena ao PSB
Uendel Galter / Ag. A TARDE

RODRIGO AGUIAR

Enquanto o PDT se aproxima de indicar a ex-secretária Ana Paula Matos na chapa do vice-prefeito Bruno
Reis (DEM), o PT tenta fazer
o PSB desistir de lançar Lídice da Mata e indicar um
nome para compor com a
major Denice Santiago.
Ana Paula deixou a Secretaria de Promoção Social e
Combate à Pobreza no início
de junho, tornando-se uma
opção para formar a chapa
com o candidato do prefeito
ACM Neto.
O chefe do Palácio Thomé
de Souza voltou a elogiar
Ana Paula ontem e falou da
possibilidade de uma mulher ocupar o posto de vice
de Bruno. Neto disse, porém,
que o assunto só será decidido no período das convenções partidárias, na primeira quinzena de setembro.
O presidente do PDT, Carlos Lupi, esteve ontem em
Salvador. O diálogo entre
DEM e PDT inclui outras capitais e tem como pano de
fundo uma possível aliança
entre os partidos na eleição
presidencial de 2022.
“Eu não acredito que se
tome uma decisão hoje, já
que o prefeito disse que só se
tomará essa decisão na época das convenções”, afirmou
Ana Paula ao A TARDE. A
ex-secretária disse que não
tem participado das conversas, mas voltou a se colocar
como opção para ser candidata a vice-prefeita. “Meu
papel é me colocar à disposição do partido”, declarou.

Reação no MDB

A aproximação do PDT da
vice de Bruno gerou, inclu-

ACM Neto e Rui Costa terão embate indireto com a disputa entre os seus aliados

Diálogo entre
DEM e PDT
inclui outras
capitais e tem
como pano de
fundo uma
possível
aliança em 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

sive, uma reação no bloco
liderado pelo presidente da
Câmara de Salvador, Geraldo Jr. (MDB). O emedebista é
colocado pelas legendas como possível parceiro de chapa do vice-prefeito.
“O pensamento do bloco
era a indicação de Geraldo,
mas foi feita uma espécie de
acordo de cavalheiros. Se Geraldo não for, apoiaríamos
alguém do Republicanos para a vice de Bruno”, afirmou
o presidente estadual do

PSC, Heber Santana. Além de
MDB, Republicanos e PSC, o
bloco é formado por SD e
PTB.
“Qualquer coisa fora da
indicação de Geraldo ou do
Republicanos seria uma surpresa para mim, em função
do que foram as conversas
com o prefeito e Bruno. Claro que a política é dinâmica,
mas em nenhum momento
se ventilou a possibilidade
do PDT”, acrescentou o dirigente do PSC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 13/2020. Objeto: aquisição de medicamentos para serem utilizados nas UBS/PSF e
no SAMU 192. Dia 24/08/2020 às 9:30h. /////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 14/2020. Objeto: aquisição
de equipamentos médico-hospitalares para serem utilizados nas UBS/PSF. Dia 24/08/2020 às 14h. Edital: www.
licitacoes-e.com.br e no Diário Oficial. Informações: e-mail licitacao@buerarema.ba.gov.br. Buerarema/Ba, 12 de
agosto de 2020. Aline Nogueira Lima Alves. Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/2020. Processo licitatório 95/2020. Menor preço global.
Dia 25/08/2020 às 10h. Objeto: aquisição de expurgo de pedreira para ser utilizado na
manutenção e recuperação de estradas vicinais das zonas rurais. Edital: www.licitacoes-e.
com.br e www.ipmbrasil.org.br. Teodoro Sampaio/Ba, 10 de agosto de 2020. Joseval Silva
de A. Azevedo. Pregoeiro.

COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

CNPJ nº 15.125.008/0001-51

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. Acionistas da COMPANHIA BRASILEIRA EXPORTADORA, a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária Conjunta, no dia 11 de setembro de 2020, às 09:00 (nove horas), na Av. Francisco Ribeiro Jr., n. 198,
sala 905, Centro, Itabuna-Bahia, CEP 45600-921, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Examinar o relatório
da Diretoria, Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras, referentes aos exercícios sociais encerrados em
31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.17, 31.12.2018; e 31.12.2019 b) destinação dos resultados apurados dos exercícios citados; e,
d) O que ocorrer. Dispensada a publicação dos documentos de que trata o art. 133 da Lei 6.404/1976, que se encontram
à disposição dos acionistas na sede social, conforme art. 294, II, deste mesmo diploma. Itabuna, 10 de agosto de 2020.
MARIA ANGÉLICA SOUZA CHAVES - Presidente em exercício do Conselho de Administração.

Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 124-2020 TOMADA DE PREÇO 031-2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção de vestiários e campo de futebol,
localizado no Conjunto Fraternidade, Bairro Tomba, neste município. Contrato de Repasse OGU n° 878042/2018
– Operação 1057917-92.. Tipo: Menor Preço. Data: 27/08/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua
José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira de Santana – Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.
br. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, situado na Av. Sampaio, nº 344, Centro,
Feira de Santana - Bahia, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8376. Feira
de Santana, 11/08/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/20. Objeto: confecção de máscaras descartáveis em TNT, com
elástico e linha de costura. Contratada: Adailde Barbosa de Oliveira Souza, CPF 268.925.658-40. Valor:
R$ 7.500,00. //////////////////// EXTRATO DE CONTRATO 115/2020. Contratante: PMC. Objeto: confecção de
máscaras descartáveis em TNT, com elástico e linha de costura. Contratada: Adailde Barbosa de Oliveira
Souza, CPF 268.925.658-40. Vlr. Global: R$ 7.500,00. Assinatura: 24/07/20. Vig. 60 Dias. ////////////////////
Ratifica o procedimento de Contratação de serviços de costureira para confecção de máscaras
descartáveis em TNT, com elástico e linha de costura, em favor do Srª Adailde Barbosa de Oliveira Souza,
CPF 268.925.658-40. Valor: R$ 7. 500,00. Prazo de Execução: 60 dias, ora ratificados. Cafarnaum/Ba, 24
de julho de 2020. Sueli Fernandes de S. Novais. Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
TOMADA DE PREÇO Nº 012/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que realizará no dia
27 de agosto 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 dos serviços de sinalização de vias em Santo Antônio de Jesus-Bahia. 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, 11 de agosto de 2020.
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº029/2020
O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº029/2020 (SRP), objetivando a
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e higiene pessoal
para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Eunápolis, por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br, Tipo: Menor Preço Por Lote. Sessão de Abertura das propostas: 25 de Agosto de 2020, às 08:30
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 Oficial 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 11 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº030/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº030/2020, objetivando a Aquisição
de testes rápidos para detecção da COVID-19, tipo “IgG/IgM - imunocromatográfico”, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Eunápolis, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo:
Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 18 de Agosto de 2020, às 08:30 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 Oficial 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 11 de Agosto de
2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020

O Município de Eunápolis torna pública a realização de 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), assim como quanto aos Lotes: LOTE X- DIETA ENTERAL ANTIDIARRÉICA (REMANESCENTE), LOTE
XI - ORDEM JUDICIAL 1 (NUTREN ACTIVE) e LOTE XII - ORDEM JUDICIAL 2 (FIBERFOR - VITAFOR), pertinentes a
itens reagrupados, 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 a disputa original foi declarada FRACASSADA em face da desclassificação de
todas as propostas registradas. Tipo: Menor Preço por Lote. Nova sessão de Abertura das propostas: 24 de agosto 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 Oficial 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.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de agosto de 2020, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 08 de setembro de 2020, às 14h30min *.
*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São
Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário
datado de 30/07/2010, cujos Fiduciantes são SÉRGIO RAIMUNDO SILVA, CPF/MF nº 073.559.985-87, e sua
companheira NADJADOS SANTOS, CPF/MF nº 539.507.045-15, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 272.075,16 (Duzentos e Setenta e Dois Mil Setenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 202, tendo a área construída de
120,00m², integrante do Prédio situado à Rua Lima e Silva nº 491, subdistrito de Santo Antonio – Salvador/BA”, melhor
descrito na matrícula nº 40.111 do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA. Imóvel ocupado. Venda
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 547.169,23
(Quinhentos e Quarenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Vinte Três Centavos – nos termos do art. 27, §2º da
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5477_07 Cr).
K-12,14e15/08

PF e MPF
cumprem
mandados
contra fraudes

Do outro lado, o PT tenta
atrair apoios à candidatura
da major Denice. “O PT tem
dialogado com todos os
partidos. Nossa tarefa não é
apenas de escolher o partido que ocupará a candidatura para a vice-prefeitura. Como partido que lidera a coalizão que governa
a Bahia pelo quarto mandato consecutivo, defendemos que a coalizão de partidos que apoiam o governador Rui Costa e querem a
mudança de rumos no governo municipal apresente
até três chapas representando os matizes ideológicos que compõe essa base”,
disse o presidente municipal do PT, Ademário Costa.

Indefinição

FUNDO POSTALIS

Uma das frentes da legenda
é tentar atrair o PSB para ser
vice da major. O PSB tem a
deputada federal Lídice da
Mata como pré-candidata a
prefeita. Conforme apurou a
reportagem, há entusiasmo
de dirigentes nacionais do
PSB com o desempenho de
Lídice em pesquisas recentes.
No entanto, localmente,
há diversas correntes em relação ao tema. Parte do partido quer que o PSB componha com Denice. Neste caso, o nome visto como mais
apropriado para ser vice na
chapa do PT é a deputada
estadual Fabíola Mansur.
Outros socialistas, sobretudo os candidatos a uma
cadeira na Câmara Municipal, preferem a manutenção
da candidatura de Lídice. E
há aqueles que defendem o
apoio da legenda a outra
candidatura que não seja a
do PT.

VITOR ABDALA
Agência Brasil, Brasília

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF),
com apoio dos Correios,
cumpriram ontem seis
mandados de busca e apreensão no estado do Rio de
Janeiro. A chamada Operação Rebate investiga o uso de
empresas de fachada para
desviar dinheiro do fundo
de pensão Postalis.
De acordo com o MPF, o
diretor-presidente de uma
grandeinstituiçãofinanceira,
cujo nome não foi divulgado,
desviava recursos de fundos
de investimento que recebiam aportes do Postalis por
meio da dissimulação de taxas de comissão (rebates) repassadas para duas empresas
vinculadas ao investigado.
Os mandados cumpridos
ontem buscam reunir provas
sobre a prática de crimes, como lavagem de dinheiro e
tambémlocalizarbensdealto
valor supostamente adquiridos pelo investigado, como
joias, metais e pedras preciosas pagas com o uso de dinheiroemespécie,emvalores
superiores a R$ 45 milhões.
Em nota, os Correios destacam que têm cooperado
com as investigações. “Desde
junho de 2019, o MPF conta
com apoio irrestrito da atual
gestão, que colabora, de todas
as formas possíveis, para que
as inquirições alcancem os
melhoresresultadospossíveis
para a sociedade. Paralelamente, a empresa tem adotado padrões rígidos de compliance e governança internos, bem como nas relações
com suas subsidiárias, visando garantir a transparência de
suas ações e a incolumidade
do patrimônio de seus empregados”, diz o texto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

CREDENCIAMENTO 09/2020. Objeto: prestação de serviços na área de saúde do Município, tanto na área
urbana, quanto rural, visando a confecção e instalações de próteses dentária para reabilitação oral. Data: a
partir de 13/08/2020 das 8 às 12h. Edital/Informações: na CPL, Rua Dr. Mario Dourado, 16, tel. 7436681072
ou 7436681306, 1358 e 1359, ramal 205. João Dourado/Ba, 11 de agosto de 2020. Elton Gomes Carneiro.
Presidente da CPL.

MIRAGEM S.A. FAZENDAS REUNIDAS
CNPJ nº 13.132.675/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Srs. Acionistas da Miragem S.A. Fazendas Reunidas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária,
no dia 19 de agosto de 2020, às 09:00 (nove horas), na Av. Francisco Ribeiro Jr., nº 198, 901, Centro, Itabuna-Bahia,
CEP 45600-921, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
e, (b) O que ocorrer. Itabuna, 10 de agosto de 2020. CHAVES AGRÍCOLA E PASTORIL LTDA - Acionista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Extrato de contrato 154/2020. TP 05/2020. Contratado: A.M da Silva Construção Civil
LTDA-ME, CNPJ 08.777.139/0001-58. Objeto: melhorias sanitárias domiciliares no povoado
de Lagoa do Zeca, Convenio 888464/2019 celebrado entre PMC e a FUNASA. Vigência:
31/12/2020. Valor: R$ 495.429,88. Data: 11/08/2020. Canarana/Ba, 11 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2020 - SRP

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em participar da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2020 – BB nº 828918, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS ASFÁLTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do referido certame será no dia
25/08/2020 às 09:00 horas (Horário Local), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão
obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br
e/ou www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail:
licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 11/08/2020. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2020.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa do ramo, para fornecimento
parcelado de equipamentos de informática, sendo Tablet´s, Notebook entre outros, para atender as
necessidades do município de Planaltino-BA. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº
829577. A licitação ocorrerá no dia 24 de agosto de 2020, às 09:30 horas. Edital disponível no
site: https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)35442318. 11 de agosto de 2020. Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30847734.2020.CPL SFIEB.PP.0054.SESIILH

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de preço global, dos serviços de
adequações civis na Unidade integrada de Ilhéus.
Abertura: 28/08/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 12/08/20, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 12/08/2020
Comissão de Licitação

