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CEARÁ Parlamentar recebeu 2 tiros ao
tentar furar ato de policiais grevistas

Boletim médico
informou
ontem que Cid
não precisa
mais de terapia
intensiva

Senador
Cid Gomes
recebe alta
da UTI
LUCIANO NASCIMENTO E
ANDRÉ RICHTER
Agência Brasil, Brasília

O senador Cid Gomes recebeu alta ontem da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI)
do Hospital do Coração de
Sobral, no Ceará. Na quarta-feira (19), Cid Gomes,
atualmente licenciado de
suas funções parlamentares, foi atingido por dois disparos de arma de fogo ao
tentar furar um bloqueio
feito por policiais grevistas
no 3º Batalhão da Polícia Militar do município.
De acordo com o boletim
médico divulgado na manhã de ontem, o senador fi-

cará agora aos cuidados da
enfermaria. “Após atendimento inicial, evoluiu sem
intercorrência nas últimas
horas, mantendo-se hemodinamicamente estável e
com padrão respiratório
normal, não mais necessitando de cuidados de terapia intensiva, recebendo,
portanto, alta para a enfermaria”, diz o boletim divulgado ontem, às 8h40.
Os tiros atingiram a clavícula do senador. Uma bala
saiu e a outra, alojada no pulmão, teve que ser retirada.
Após sofrer o ferimento, o
senador foi levado para o
Hospital do Coração de Sobral, onde passou por pro-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 15/2020. Dia 12/03/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de refeições tipo
self service individual e salgados para coffee break de pequenos eventos. Menor preço global. Edital:
licitacaopmbvt@gmail.com, www.boavistadotupim.ba.gov.br/site/editais. Informações: na sede, tel.
7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 21 de fevereiro de 2020. Ivan Bezerra
Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Comunica aos interessados no PP 03/2020, objeto: fornecimento de material pedagógico complementar,
com abertura marcado para 02/03/2020 às 9:30h, FICA ADIADO. Nova data: 04/03/2020 às 10h.
Informações/Edital: na CPL, tel. 7532482489, de 8 às 13h ou pmcm.licitacao@hotmail.com / www.
ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario. Coração de Maria/Ba, 21 de fevereiro de
2020. Vanessa Mota da Conceição. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIAPL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 054-2020 TOMADA DE PREÇO 019-2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação dos serviços de implantação de iluminação
complementar e provisória em festejos populares e públicos, na sede e nos distritos/localidades do município
de Feira de Santana, com aplicação conforme requisitos e necessidades do Departamento de Iluminação
Pública. Tipo: Menor Preço. Data: 17/03/2020 às 14h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344,
Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão de Compras
e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602
8345/8376. Feira de Santana, 20/02/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
CNPJ: 13.891.528/0001-40

RESULTADO DA ANALISE DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019
A Comissão Permanente de Licitação do município de Lapão comunica o resultado da análise das
propostas da TP 013/2019, julgada em 05/02/2020 às 14:00h objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL NO DISTRITO
DE TANQUINHO E DUAS QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS NO POVOADO DE
RODAGEM E NO DISTRITO DE BELO CAMPO NO MUNICÍPIO DE LAPÃO, que teve o seguinte resultado:
CLASSIFICADAS as proposta das empresas: GFC CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI –
CNPJ Nº 20.889.357/0001-80; TEKTON CONSTRUTORA LTDA - CNPJ N° 05.958.198/0001-34 e SETE
CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 14.930.757/0001-99, pelos motivos elencados no parecer técnico.
Clecione Oliveira Porto Silva – Presidente da CPL.

Cid Gomes gravou
um vídeo ontem
agradecendo aos
médicos que o
atenderam

cedimentos de estabilização.
Ele chegou a ser transferido
para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral para realizar um exame de tomografia, que não constatou alterações neurológicas ou cardíacas. Em seguida, retornou
ao Hospital do Coração.

Segurança

UmgrupodemilitaresdaForça Nacional de Segurança Pública embarcou na manhã
ontem do aeroporto de Brasília comdestino aoestadodo
Ceará. O envio da Força Nacional ao Ceará foi determinado pelo ministro da Justiça,
Sérgio Moro, após solicitação
do governador Camilo San-

tana. A portaria autorizando a
medidaestápublicadanoDiário Oficial da União de ontem.
De acordo com o documento, a Força Nacional será
empregada nas ações de
“policiamento ostensivo e,
se necessário, repressivo, a
fim de proteger a população
cearense, em razão de movimento paredista por parte
das polícias estaduais. As
ações serão, em caráter episódico e planejado, por 30
dias, a contar de hoje até 19
de março de 2020”.
Em pronunciamento divulgado na quarta-feira (19)
nas redes sociais, o governador Camilo Santana disse

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

AVISO DE ABERTURA DE TOMADA DE PREÇO 003/2020 - Objeto: contratação de empresa para a prestação
de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e execução de concurso público de provas
objetivas e de provas e títulos, a ser promovido para a Prefeitura Municipal de Casa Nova/BA, destinado ao
provimento de vagas para diversos cargos públicos que compõem o seu quadro permanente do Município. Tipo:
técnica e preço; abertura dia 23/03/2020 às 09:00 horas. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por
email: licitacao@casanova.ba.gov.br: fone: (74) 3536-2406 - Anderson Nunes de Matos - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020. BB 805122 – SMS. Objeto: aquisição de formula infantil. Abertura de
propostas: 10/03/2020 às 8h. Sessão pública: 10/03/2020 às 10h. Edital: www.licitações-e.com.br.
//////////////// TOMADA DE PREÇO 03/2020. Objeto: reforma do Estádio Waldomiro Borges. (Verba das fontes
00 e recurso financeiro do contrato de repasse 1058881-27, SICONV 875386/2018 e contrapartida). Dia
16/03/2020 às 9:30h. ///// TOMADA DE PREÇO 04/2020. Objeto: pavimentação das ruas Prof. Etelvino Torres
e Rua Leonel Ribeiro Oliveira, bairro do Mandacarú. Verba da fonte 44 e 00 (recurso financeiro dos royalties
Pré-Sal.). Dia 27/03/2020 às 9:30h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/ba/pmjequie/diario.
Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268000. Jequié/Ba, 19
de fevereiro de 2020. Luiz Sérgio S. Almeida. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial –SRP nº 016/2020; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 05 de março
de 2020, na sede da Prefeitura, às 09h30min; Objeto: Prestação de serviços na confecção de mochilas/
bolsas personalizados para os alunos da rede pública do município de Várzea Nova; Os interessados terão
acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações, com sede na Praça
José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município através do link
https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea Nova – Bahia,
20 de fevereiro de 2020.

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

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 005/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 005/2020, Registro de preço para futura
e eventual aquisição de material de expediente para manutenção de todas as Secretarias do
Município de Itaetê. Abertura do Pregão em 10/03/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê. Tipo
menor preço por lote. 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, 20/02/2020 - Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

que vai punir todos os militares envolvidos em atos de
indisciplina e vandalismo.
“Diante desses atos de indisciplinas e vandalismos,
praticados por alguns grupos, determinei, já ontem,
que todos os policiais envolvidos em atos que configurem crime militar sejam
afastados, respondam a inquérito policial militar instaurado pelos comandos,
respondam também a processos administrativo-disciplinares e tenham o salário
cortado imediatamente”.

Supremo

O ministro do STF Alexandre
deMoraesafirmouqueagreve

é “ilegal e inadmissível”. Antes
de ser nomeado para o STF, o
ministro foi secretário de Segurança de São Paulo e ministro da Justiça. “Como se pode disparar tiros a esmo, podia
ter sido um morticínio gigantesco. É ilegal e tem que ter
consequênciastantonaJustiça
comum quanto na criminal”,
disse. Ricardo Lewandowski
também afirmou que a greve
não tem amparo legal. “Como
ministro do Supremo Tribunal Federal, acho que é extremamente preocupante uma
greve de policiais militares ou
qualquer corporação armada.
Éconstitucionalmentevedado
que corporações armadas façam greve”, afirmou.

TRAGÉDIA DE MARIANA

Vale pagará US$ 25 milhões
a investidores nos EUA
LÉO RODRIGUES
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A mineradora Vale fechou
um acordo para indenizar
em US$ 25 milhões um grupo
de investidores da empresa
nos Estados Unidos. Eles moviam uma ação judicial na
qual reclamaram prejuízos
decorrentes de tragédia de
Mariana (MG), ocorrida em
novembro de 2015.
No episódio, 19 pessoas
morreram e dezenas de cidades na bacia do Rio Doce
foram impactadas após o
rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, que tem a Vale como uma
de suas acionistas, junta-

mente com a anglo-australiana BHP Billiton.
A ação tramita desde 7 de
dezembro de 2015 na Corte
Federal do Distrito Sul de Nova York. Os investidores estão
representados pela Associação de Aposentadoria dos
Funcionários de Alameda
(Acera) e pelo Sistema de Aposentadoria de Funcionários
do Condado de Orange
(Ocers). A Vale pediu a rejeição da denúncia apresentada
pelas duas entidades, mas a
Justiça manteve a tramitação
conforme decisão de março
de 2017. Os investidores alegam que a mineradora fez declarações falsas e enganosas
sobre seu negócio.

