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JUSTIÇA A Vale e a TÜV SÜD também
vão responder por crimes ambientais

MP indicia 16
pessoas por
tragédia em
Brumadinho

FRANCE PRESSE
Belo Horizonte, MG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou ontem 16 pessoas vinculadas à mineradora Vale e
a empresa alemã TÜV SÜD
por homicídio doloso pelo
rompimento da barragem
da Mina do Córrego do Feijão, que deixou 270 mortos
em Brumadinho no ano passado.
As duas empresas também foram denunciadas por
crimes ambientais, como
confirmou o promotor William Garcia Pinto Coelho, do
Ministério Público de Minas
Gerais, durante uma coletiva de imprensa realizada em
Belo Horizonte.
Entre os denunciados está
Fábio Schvartsman, ex-presidente da Vale, que "atuou
diretamente para criar a falsa impressão de plena segurança nas barragens" do
maior produtor de minério
de ferro do mundo.
A TÜV SÜD, encarregada

Entre os
denunciados
pelo MP
está Fábio
Schvartsman,
ex-presidente
da Vale

Entre as vítimas da tragédia em Brumadinho ainda há 11 desaparecidos, que são procurados diariamente

das auditorias de segurança,
emitiu "declarações de condição de estabilidades falsas, que tinham como objetivo servir de escudo para
que atividades da Vale permanecessem sigilosamente
arriscadas", afirmou, durante coletiva de imprensa realizada em Belo Horizonte, o
promotor William Garcia
Pinto Coelho, do MPMG.
"Os objetivos dessas omissões era evitar impactos reputacionais negativos na Vale que pudessem gerar uma
afetação no seu valor de

mercado", acrescentou.
A Agência Nacional de Mineração (ANM) havia indicado em novembro que a Vale estava ciente dos problemas no sistema de drenagem instalado sete meses
antes do desastre.
No entanto, segundo o
MPMG, esse ocultamento
deliberado "foi mantido ao
menos de novembro de 2017
a janeiro de 2019", quando
ocorreu o rompimento no
complexo Córrego do Feijão,
em Brumadinho.
Entre as vítimas ainda há

11 desaparecidos, que são
procurados diariamente.

Tragédia que se repete

A Vale tinha uma "caixa-preta' de informações sobre as
estruturas"emrisco,comum
"top 10 de barragens em situação inaceitável", entre as
quais figurava a de Brumadinho, disse Pinto Coelho.
Em comunicado, a empresa brasileira expressou sua
"sua perplexidade ante as
acusações de dolo" (quando
há a intenção de cometer um
delito) e afirmou que é "preDivulgação

SÃO PAULO

O Ministério da Saúde comunicou a detecção de um
caso de febre hemorrágica
brasileira em São Paulo. O
paciente, morador de Sorocaba, no interior do estado,
morreu 12 dias depois da internação. De acordo com a
pasta, ele contraiu um novo
vírus do gênero Mammarenavírus, da família Arenaviridae, de espécie ainda indefinida e semelhante à Sabiá. O arenavírus não era
identificado no país há mais
de 20 anos.
Segundo a assessoria da
pasta, o homem não apresentava histórico de viagem
internacional e a origem da
contaminação ainda não foi
confirmada. Ele deu entrada,
no dia 30 de dezembro, em
um hospital no município de
Eldorado, localizado a cerca
de 250 quilômetros da capital. No período, foi submetido a exames que descartaram outras doenças transmissíveis, como febre amarela, hepatites virais, leptospirose, dengue e zika.
O paciente passou ainda
por outras unidades de saúde, em Pariquera-Açu e São

Paulo. O último atendimento ocorreu no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFM-USP).
O reconhecimento da
doença foi feito pelo Laboratório de Técnicas Especiais, do Hospital Israelita
Albert Einstein. "O que se sabe é que as pessoas contraem a doença possivelmente por meio da inalação
de partículas formadas a
partir da urina, fezes e saliva
de roedores infectados", diz
a nota do ministério, divulgada ontem à noite.
Entre os pacientes com febre hemorrágica brasileira
podem ocorrer os seguintes
sintomas: febre, mal-estar,
dores musculares, manchas
vermelhas no corpo, dor de
garganta, no estômago e
atrás dos olhos, dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, constipação e sangramento de mucosas, como
boca e nariz.
Com o agravamento do
quadro de saúde, o sistema
nervoso pode ser afetado. O
comprometimento neurológico se manifesta por sonolência, confusão mental,
alteração de comportamento e convulsão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2020.
A PM de Itaetê, Ba, torna público realização da PP 001/2020, Registro de preço para fornecimento
de refeições (café, lanche, almoço e janta), para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Abertura do Pregão em 04/02/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê. Menor preço por
item. O edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h,
as 12:h. Todos os atos desta licitação serão publicados no DOM, www.Itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA,
21/01/2020. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA

AVISO DE SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2019

O Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila torna público, que está SUSPENSA sessão de licitação da Concorrência
Publica nº 006/2019, tipo Menor Preço, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Obras
e Serviços de Engenharia, para obras de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
NO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus
anexos, que estava marcada para o dia 24 de janeiro de 2020, às 9h. Uma vez que foi identificado
equívoco no Termo de Referencia/ Planilha Orçamentária. A nova data da sessão será marcada e novo
edital adequado serão publicados em meio Oficial em respeito aos ritos legais. Os interessados poderão
obter informações pelo e-mail copelseosp2015@gmail.com e/ou na Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila,
situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias D’Ávila, Bahia, 21 de janeiro de 2020.
Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira – Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação de
Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila.

a crimes ambientais recebem
sentenças com penas mais
brandas, ressaltou.
Esta foi a segunda grande
tragédia provocada pelo rompimento de um barragem de
rejeitos de minério em menos
de 4 anos no Brasil, depois da
de Mariana, também em Minas, em novembro de 2015,
que deixou 19 mortos e provocou o maior desastre ambiental da história do país.
A barragem era de propriedade da Samarco, uma 'joint
venture' da brasileira Vale e
da anglo-australiana BHP.

RISCO DE CÂNCER

Lotes de medicamento
para úlcera são recolhidos

Ministério confirma morte
por febre hemorrágica
LETYCIA BOND
Agência Brasil, São Paulo

maturo apontar assunção de
risco consciente para provocar uma deliberada ruptura
da barragem".
Em comunicado, a TÜV
SÜD reiterou "o seu compromisso com o esclarecimento
da situação" e afirmou estar
disposta a "cooperar com as
autoridades e instituições
do Brasil e da Alemanha".
Segundo o Código Penal
brasileiro,asacusaçõesdehomicídio doloso são passíveis
de penas de 12 a 30 anos de
prisão, informou o promotor
Pinto Coelho. As relacionadas

AGÊNCIAS

Arenavírus não era identificado no País há 20 anos
O período de incubação
da doença é longo, tendo, em
média, duração de 7 a 21
dias.

Incidência

No ano passado, a Bolívia enfrentou um surto de arenavírus, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
Em matéria veiculada em
dezembro, o assessor regional para Doenças Virais da
OPAS, Jairo Méndez, menciona que, a princípio, se pensava que eram casos de dengue, mas que o Centers for
Disease Control and Preven-

tion dos Estados Unidos –
CDC), que mantém parceria
com a entidade, confirmou
se tratar de arenavírus.
Como o arenavírus pode
ser transmitido de pessoa a
pessoa, as equipes dos hospitais que trataram do paciente estão sendo monitoradas, como também seus
familiares, de acordo com o
governo federal. A transmissão pode acontecer por meio
do contato com saliva, sangue, urina, fezes, vômito, sêmen e outras secreções e excreções. Por isso, recomenda-se o uso de equipamentos de proteção.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2020
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 03/02/2020, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE para Contratação
de empresa para execução de Serviços Técnicos Especializados em Ginástica Laboral e massagem expressa
(quick massage). O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://
app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2020 , no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com
nº 801621 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 22 de Janeiro de 2020.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

Duas empresas farmacêuticas já iniciaram o recolhimento de diversos lotes de
medicamentos utilizados
para o tratamento de úlcera
gástrica graças a uma possível contaminação com
uma substância de potencial cancerígeno.
Ainda na segunda-feira, a
Medley, brasileira, fez o
anúncio do recall de lotes de
remédios a base de cloridrato
de ranitidina, por haver risco
de estarem contaminados
com N-nitrosodimetilamina
(NDMA). Em dezembro, outra farmacêutica, a Aché suspendeu a comercialização e a
fabricação de medicamentos
com o composto.
A NDMA, que pode ter con-

taminado os lotes, é molécula do grupo das nitrosaminas. Segundo a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), são impurezas
que podem, no longo prazo,
ampliar o risco de câncer. A
Anvisa ainda alertou através
de comunicado que a impureza pode se formar nos laboratórios na sintetização de
produtos a base de nitritos.
A Agência pediu também
que as farmacêuticas incrementem procedimentos para a produção de medicamentos livres de contaminação. A suspensão dos lotes
contaminados com o NDMA
é uma medida preventiva, já
que estudos em animais
apontam a molécula como
um potencial agente cancerígeno, diz a Anvisa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 657/2020, SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de peças,
acessórios, entre outros, para manutenção dos veículos e máquinas que compõem a frota
deste Município. Abertura: 03.02.2020, às 09h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das
08h/12h. Camila Katiely Pereira Neves – Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30838986.2020.CPL SFIEB.PE.0006.FIEB

Objeto: Registro de preços para o eventual fornecimento de itens de coffee break.
Abertura: 05/02/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 22/01/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 22/01/2020
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 324-2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 066-2019
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de pavimentação em
paralelepípedo em diversas ruas do bairro Tanquinho de Humildes, neste município. Tipo: Menor
Preço. Data: 28/02/2020 às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital
no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Licitação e Contratos,
mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602
8345/8333. Feira de Santana, 21/01/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES- PP006/2020, PP007/2020 E PP008/2020

CNPJ N: 14.205.959/0001-78

A PRESIDENTE DA COPEL E PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna publico as
licitações:Pregão Eletrônico SRP nº 09/2020 – OBJETO: Contratação de empresa do ramo para locação de veículos
com motorista para o Transporte Escolar dos alunos do ensino fundamental e médio do município de Lafaiete CoutinhoBA. Data: 03/02/2020 – Horário: 13:30hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.Chamada Pública nº 01/2020 OBJETO: é aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação
de Jovens Adultos e Mais Educação), para o ano de 2020. Data: 03/02/2020 – Horário: 08:30hs. Local: Rua Assemiro
Marques de Andrade, s/n°, Lafaiete Coutinho-BA.O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (http://
www.lafaietecoutinho.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo
Tel. .(73) 3541-2125. Lafaiete Coutinho, 22 de Janeiro de 2020. Bruna da Silva Neris – Pregoeira e Presidente da COPEL.

CNPJ N: 13.195.862/0001-69

O Município de Rafael Jambeiro/BA faz saber que realizará licitação na modalidade PP006/2020.
Objeto: aquisição de cadeiras escolares para a rede municipal de ensino. Tipo: Menor Preço
Global. Sessão dia: 05/02/2020, às 09h00min horas. PP007/2020. Objeto: aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível- padrão FNDE, para atender as necessidades da Secretária de Educação junto a Educação Infantil deste Município.
Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 06/02/2020, às 09h00min horas. PP008/2020. Objeto:
aquisição de material odontológicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
deste Município. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 11/02/2020, às Edital, Informações e
Sessão no Setor de licitações, sito no Largo da Liberdade, s/n, E-mail: rjlicitar@hotmail.com,
Rafael Jambeiro/BA. Ariana de Lima Gomes - Pregoeira.

