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COVID19 Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública emitiu mais uma decisão contra o prefeito de Itabuna

DEFESA DE FERNANDO GOMES
ACUSA JUIZ DE PERSEGUIÇÃO

Raul Spinassé / Ag. A TARDE / 28.8.2019

DA REDAÇÃO

O juiz Ulisses Maynard, da 1ª
Vara da Fazenda Pública,
emitiu mais uma decisão
contra o prefeito de Itabuna,
Fernando Gomes, em que o
acusa de improbidade administrativa e, como consequência, pede a suspensão
dos direitos políticos e extinção do mandato do gestor
do município.
Tal ação, de acordo com a
defesa do prefeito, “mostra
perseguição para um fato
que aconteceu em 1994”. A
defesa lembra que a suposta
e “inexistente violação”, trata-se da contratação de dois
servidores sem processo seletivo. Um ato praticado, na
época, pelos secretários de
Transporte e Trânsito e de
Administração, informa.
Segundo a defesa do prefeito, os processos “só aparecem próximos às eleições
e que não há como falar em
responsabilidade do prefeito”. “Pois o mesmo não cometeu qualquer conduta irregular. E mesmo que o fizesse, o teria feito por condução dos referidos prepostos, o que o afasta do dolo e
da culpa, e inexistindo por
consequência,
qualquer
acusação de negligência ou
imprudência por parte do
gestor do município de Itabuna”, afirmou a defesa.

Comércio

Devido à pandemia do novo
coronavírus, o comércio

Fernando Gomes é acusado de improbidade administrativa pela contratação de dois servidores sem concurso

Segundo
advogados
do prefeito,
processos ‘só
aparecem
próximos às
eleições’

permaneceu fechado por
mais de 100 dias. Após a ampliação dos leitos de UTI, o
prefeito Fernando Gomes liberou a abertura do comércio no dia 8 de julho.
Após 20 dias, o mesmo
juiz, Ulysses Maynard, da 1ª
Vara Fazenda Pública de Itabuna, determinou seu fechamento, por conta de uma
ação civil pública do Ministério Público.

Dessa forma, o juiz suspendeu parcialmente o decreto municipal fechando o
comércio no dia 28 de julho.
A determinação gerou revolta e protestos por parte dos
lojistas da cidade. A Procuradoria do município recorreu da decisão que determinava o fechamento do comércio e, no dia 29 de julho,
o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu pela reabertura
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Moradores de Feira de
Santana reclamam de aterro
DA REDAÇÃO

Os moradores do bairro Gabriela de Feira de Santana (a
112km de Salvador), reclamam do mau cheiro do aterro sanitário municipal, que
fica próximo aos bairros.
De acordo com o Blog do
Velame, os moradores chegam a pontuar que nem
mesmo as máscaras de proteção contra o novo coronavírus protegem contra o
mau cheiro do local.
O secretário de Serviços
Públicos, Osvaldo Torres Neto, informou ao Blog do Velame que o período chuvoso
contribui com a quantidade
de chorume, além de que a
incidência dos ventos podem estar levando o mau

dos estabelecimentos não
essenciais de Itabuna.
Na decisão judicial, proferida pelo desembargador
Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, “o município não está sendo precipitado nem leviano nas medidas tomadas,
havendo uma conjugação
entre a necessidade de imprimir um fôlego à economia, sem que se negligencie
a saúde da sua população”.

cheiro aos bairros.
Segundo Torres, a empresa Sustentare Saneamento
S/A, responsável pelo aterro,
informou que é uma situação pontual e momentânea.
Ainda de acordo com o secretário, em publicação do
Blog do Velame, é a primeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE26-2020-3. EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026-2020-3. A V I
SO. O MUNICÍPIO DE MUCURI - BAHIA torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo
indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, de acordo com as condições deste Edital, por meio da internet: www.licitacoes-e.com.br. OBJETO:
Objetivando contratação de empresa especializada para aquisição de produtos para alimentação nutricional,
a fim de atender as necessidades da secretaria de Saúde, da prefeitura de Mucuri – BA. CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais do ramo, inclusive individuais, que atendam as condições deste Edital
e seus Anexos. DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital estará
disponível para consulta e retirada nos sítios: www.doem.org.br/ba/mucuri/editais e www.licitacoes-e.com.br
e na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mucuri, localizada na Av. Petrobrás, nº 258, Centro, Mucuri
- BA, CEP: 45.930-000, no horário local das 08h00min (oito) às 14h00min (Quatorze) horas do dia 10 de
agosto de 2020, até as 08h:00min do dia 21 de agosto de 2020. DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O
envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do Edital pelo licitacoes-e até as 08h:00min do dia de 21 de
agosto de 2020, horário limite estabelecida sendo uma hora antes do início da Sessão Pública. Até a abertura
da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. DATA E HORA
PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 09h:00min do dia 21 de agosto
de 2020. MUCURI – BA, 07 de agosto de 2020. José Carlos Simões -Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PREGÃO PRESENCIAL nº 034/2020. Sessão - dia 17/08/2020 às 10:00horas, no Centro Cultural Prof. Rômulo
Galvão, Sito à Praça Drº Ulisses Gonçalves, s/nº, Bairro Centro Cultural, nesta Cidade. Objeto. Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de descontaminação microbiológica e desinfecção através de caminhão hidro jato e
com equipamentos a vapor utilizando produtos sanitizantes registrado na ANVISA, com equipamento à vapor para atender
o Município de Campo Formoso-BA, conforme a Lei Federal 13.979/2020. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2020. Sessão - dia 17/08/2020 às 14:00horas, no Centro Cultural
Prof. Rômulo Galvão, Sito à Praça Drº Ulisses Gonçalves, s/nº, Bairro Centro Cultural, nesta Cidade. Seleção das melhores
propostas para Registro de Preços, pelo prazo de 06 (seis) meses, para futura aquisição de aparelhos celular para atender
às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Campo Formoso, conforme a Lei Federal 13.979/2020. Informações
com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber Araujo dos SantosPregoeiro. Publique-se.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2020. A Prefeitura Municipal de Campo Formoso, através do Fundo
Municipal de Saúde comunica aos interessados que está procedendo ao Chamamento Público, para o credenciamento
de profissionais de saúde de nível superior e técnicos, para atender na rede municipal de saúde no combate a COVID-19,
visando suprir as demandas da população por serviços e ações de saúde através da Secretaria de Saúde do Município
de CAMPO FORMOSO – Bahia, conforme a Lei Federal 13.979/2020. O edital e seus anexos estarão disponíveis aos
interessados em horário de expediente, das 08:00 às 12:00hs, no setor de licitação, localizada na Praça da Bandeira, nº 55,
centro, nesta cidade, pelo e-mail clc@campoformoso.ba.gov.br, ou ainda http://campoformoso.ba.gov.br/transparencia/
consultas/licitacoes. Maiores informações pelo tel: (74) 3645-1523, Campo Formoso-Ba, 07 de Agosto de 2020. Elber
Araujo dos Santos - Presidente da COPEL

A prefeitura de Camaçari
anunciou, no último sábado, uma campanha nacional
para atrair empresas e investimentos com o intuito
de impulsionar a retomada
da economia do município
da Região Metropolitana de
Salvador, após a crise causada pela pandemia do novo
coronavírus.
A campanha é focada na
estrutura industrial, turística, ambiental e logística, e
tem como principal atrativo
a infraestrutura existente
no município, que possui
galpões e terrenos que já podem ser ocupados. Além disso, a prefeitura também tem
um programa de incentivo
fiscal e licenciamento simplificado para agilizar a implantação dos novos negócios.
O material de promoção
ainda ressalta que Camaçari
tem o maior Complexo Petroquímico do Hemisfério
Sul e o primeiro polo automobilístico do Nordeste,
com a Ford, indústrias-satélites, além de grupos de porte, como Bridgestone, Continental, O Boticário, BASF,
Braskem e Unigel.
O município também
conta com infraestrutura
ambiental, com a maior central de tratamento de
efluentes da América Latina,
estrutura para tratamento
de resíduos sólidos e disponibilidade de energia e água,
além da localização, próxima ao aeroporto de Salvador, aos portos de Aratu e da
capital, e a rodovias como as
BRs 116 e 101.

População se
queixa do mau
cheiro vindo
do lixão
vez que moradores relatam
este problema.
A empresa Sustentare Saneamento S/A informou
que cerca de 380 metros cúbicos de chorume são produzidos em Feira de Santana
por dia. Este volume é equivalente a 380 mil litros. Destes, 50 mil litros são tratados
em Feira de Santana e a
quantidade restante segue
para tratamento na Cetrel.
A empresa disse ainda ao
Blog do Velame que parte
dos resíduos sólidos que são
colocados no aterro sanitário é transformada em gás e
é acondicionado de maneira
adequada, e o manuseio
acontece de forma a evitar a
contaminação do solo e do
meio ambiente.

Secretário de
informou que
chuva contribui
com a
quantidade de
chorume

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias e
na forma de suas resoluções, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia
15 de agosto de 2020, com primeira convocação às 8h e segunda convocação às 8:30h, na modalidade
telepresencial, através da plataforma Google Meet e com link de acesso a ser oportunamente enviado por
e-mail aos Conselheiros pela Secretaria desse Órgão, com a seguinte pauta:
1 – Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Aprovação em referendo da Resolução CD nº 02/2020;
3 – Aprovação do Aditivo Transitório ao Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais, e;
4 – O que ocorrer.
Salvador, 10 de agosto de 2020.
Carlos Eduardo Guimarães Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

Camaçari lança
campanha para
atração de
investimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU

TOMADA DE PREÇOS 06TP/2020. Objeto: construção de 01 quadra poliesportiva coberta e vestiário,
quadra de Volley e Campo na localidade do Jordão e 01 quadra poliesportiva Coberta e Vestiário na
localidade Nova Aparecida. Dia 25/08/2020 às 8:30h. Informações: e-mail cabcopel@gmail.com.
Cabaceiras do Paraguaçu/Ba, 10 de agosto de 2020. Vinicius Mariano da Silva. Presidente da CPL.

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

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará TP 004/2020, visando Contratação de empresa para
Reforma das Praças nos bairros 13 de Maio e Canabrava e melhoria e urbanização em canteiro central
na Rua Campo do Poeirão. Abertura da TP em 25/08/2020, as 08:30h na sede da prefeitura. Tipo
Menor Preço global. 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, 10/08/2020. Maria José Teixeira da Silva - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
014/2020 – Objeto: aquisição de veículos que serão utilizados em ações para o enfrentamento ao COVID-19 no
município de Monte Santo nos setores de vigilância epidemiológica, unidade hospitalar, vigilância sanitária e serviço
de atenção domiciliar conforme solicitação da Secretaria municipal de Saúde. As proposta poderão ser incluídas
no sistema www.licitacoes-e.com.br, a partir da data 10/08/2020 às 14:00 horas. Divulgação da proposta de preço e
abertura: 21/08/2020 a partir das 10h00min. (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no
site: www.licitacoes-e.com.br ou na sala do setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com
sede Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33, no horário das 08:00 às 12:00h ou através de email:licitacao.montesanto@gmail.com.
Monte Santo-BA, 07 de agosto de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2020 – Objeto: Aquisição de material permanente para a Unidade Hospitalar, Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), Unidades básicas de Saúde e Centros de Saúde, conforme solicitação da Secretaria de
Saúde do Município de Monte Santo - BA. As proposta poderão ser incluídas no sistema www.licitacoes-e.com.
br, a partir da data 10/08/2020 às 12:00 horas. Divulgação da proposta de preço e abertura: 20/08/2020 a partir
das 11h00min. (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site: www.licitacoes-e.
com.br ou na sala do setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com sede Praça Professor
Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/000133, no horário das 08:00 às 12:00h ou através de email:licitacao.montesanto@gmail.com.
O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 013/2020 – Objeto: aquisição de material de limpeza pesada para ser utilizado na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) e da unidade anexa de referência ao COVID 19 em atendimento a solicitação da Secretaria
municipal de Saúde. As proposta poderão ser incluídas no sistema www.licitacoes-e.com.br, a partir da data
10/08/2020 às 12:00 horas. Divulgação da proposta de preço e abertura: 20/08/2020 a partir das 09h00min.
(horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site: www.licitacoes-e.com.br ou na sala
do setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com sede Praça Professor Salgado, 200 –
Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33, no horário
das 08:00 às 12:00h ou através de email:licitacao.montesanto@gmail.com.
Monte Santo-BA, 07 de agosto de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

Missa no Rio homenageia
os mais de 100 mil mortos
A missa do Dia dos Pais, celebrada ontem pelo arcebispo do Rio de Janeiro, dom
Orani Tempesta, aos pés do
Cristo Redentor, na Floresta
da Tijuca, homenageou os
mais de 100 mil mortos pela
Covid-19 no Brasil. O país
atingiu a marca anteontem,
segundo os dados oficiais do
Ministério da Saúde. O número de contaminados passou de 3 milhões.
Na abertura do evento,
que não teve a participação
de fiéis, mas foi transmitida
ao vivo pelo canal no Youtube da Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Orani Tempesta lembrou as vítimas da Covid-19 e a responsabilidade
que cabe a cada um com relação à pandemia.
“Embora tenhamos milhares de pessoas falecidas e
milhões de contaminados,
nós rezamos especialmente
para cada vida. Embora tenhamos chegado também
no Brasil a 100 mil mortos e
3 milhões de contaminados,
queremos estar realmente
com essa esperança e com
essa confiança de que cada
um é importante”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 19/2020. Objeto: aquisições de blocos pré-fabricados de concreto, pisos intertravados,
calhas, pilares, cobogós e meio fio. Menor preço global. Dia 20/08/2020 às 9h. Informações: na CPL. Irecê/Ba,
10/08/2020. Joazino A. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Torna público que adjudicou e homologou o resultado do PP 18/2020, à empresa A.L.B de Oliveira EPP, CNPJ
07.785.176/0001-45, objeto: fornecimento de eletrodomésticos, móveis e equipamentos hospitalares. Valor: R$
42.835,59. ///////////////////// Extrato de contrato 2070, PP 18/2020. Contratante: PMPD. Contratada: A.L.B de Oliveira
EPP, CNPJ 07.785.176/0001-45. Objeto: fornecimento de Eletrodomésticos, Moveis e equipamentos hospitalares.
Valor: 42.835,59. Vigência: 07/08 a 07/10/2020. Presidente Dutra/Ba, 10 de agosto de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA
COOPERATIVA DE TÁXI E AUTÔNOMOS DE CANDEIAS – CANTAXI convocam todos os cooperados
a comparecerem no próximo dia 12 de Agosto de 2020, no endereço à Rua Guanabara, nº28 1º
andar, Bairro Pitanga, município de Candeias, Estado da Bahia, CEP 43.810-310., para Eleição de
uma nova Diretoria.
Candeias, 10 de agosto de 2020. Jose Carlos da Silva Brito. Presidente

