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REPERCUSSÃO Presidente do PSL
baiano lamenta morte de ex-ministro
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TEMERÁRIO Presidente desobedeceu
orientações contra o coronavírus

Bolsonaro vai
a atos contra
o Congresso
e o Supremo
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O presidente Jair Bolsonaro
ignorou ontem as orienta-
ções médicas e sanitárias
em razão do novo corona-
vírus (Covid-19) determina-
das pelo próprio ministério
da Saúde e acompanhou a
manifestação de apoiadores
de seu governo, que foi rea-
lizada ontem na capital fe-
deral e em outras cidades do
País.

Apesar de decreto do go-
verno do Distrito Federal
(GDF) proibir eventos que
reunissem público superior
a 100 pessoas, em decorrên-
cia da pandemia, um grupo
de pessoas foi às ruas de Bra-
sília. Vestindo roupas e por-
tando bandeiras verdes e
amarelas, além de cartazes
contendo frases contra o
Congresso Nacional e o Su-
premo Tribunal Federal
(STF), os manifestantes mar-
charam pela Esplanada dos
Ministérios até o gramado
em frente ao Congresso Na-
cional. Eles foram seguidos
por uma carreata.

A comitiva de carros do
presidente Jair Bolsonaro
saiu do Palácio da Alvorada,
residência oficial, por volta
das 12h20 e percorreu o cen-
tro da capital. Em seguida, o
presidente foi até o Palácio
do Planalto. Do alto da ram-
pa, seguiu acompanhando a
manifestação, com as pes-
soas se aglomerando em
frente ao prédio. Em seguida,
ele desceu para ficar mais
próximo do público. Separa-
do por grades, a pouco mais

de um metro de distância, o
presidente conversou, cum-
primentou e tirou fotos por
pouco mais de uma hora.

“Não tem preço o que esse
povo está fazendo, apesar de
eu ter sugerido, não posso
mandar, a manifestação não
é minha, o adiamento, por
causa desse vírus”, disse o
presidente na transmissão.
Ele também defendeu a ma-
nifestação, que classificou
como "espontânea".

Repercussão
À noite, em entrevista à TV
Globo, o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo
Maia(DEM)criticouaconduta
do presidente. “O que nos
preocupa, o que nos deixa em
perplexidade é o presidente
participando desses atos.
Num momento onde se pe-

diu, na sexta-feira, que não
houvesse aglomerações, o
próprio presidente desautori-
za o seu ministro da Saúde”,
afirmou Maia.

Ainda ontem, o senador e
médicoOttoAlencar(PSD-BA)
também fez críticas ao pre-
sidente.“Eleestácomsuspeita
[de ter contraído a Covid-19] e
está pegando a mão das pes-
soas. É fora de qualquer limite
de respeito à população que é
vulnerável. Ele está fazendo
uma coisa de alto risco e es-
timulando outras pessoas a
fazer o mesmo. O exemplo
queeledeuhojeémuitoruim.
É total irresponsabilidade”,
afirmou o líder do PSD.

O senador Angelo Coronel
(PSD-BA),porsuavez,chamou
a situação de "absurdo".

"Ele tem que manter a li-
turgia do cargo, não parti-

cipar de atos desta nature-
za", afirmou o senador, que
condenou ainda o tom be-
licoso da manifestação.

Os atos, menores que os
anteriores, aconteceram em
diversas cidades do país. En-
tre as capitais, Rio de Janeiro,
São Paulo, Belo Horizonte,
Belém, Maceió, e Salvador
registraram protestos.

Salvador
ApesardasorientaçõesdaSe-
cretaria de Saúde da Bahia
(Sesab) para evitar aglome-
rações por conta da propa-
gação do coronavírus, mani-
festantes também foram às
ruas em Salvador, onde se
concentraram no Farol da
Barra. Com máscaras e álcool
em gel, o grupo carregou fai-
xas com dizeres contra o
Congresso Nacional e o STF.

Sergio Lima / AFP

Presidente cumprimentou manifestantes e defendeu os protestos de ontem contra o Congresso e o Supremo

“No momento
onde se pediu,
na sexta-feira,
que não
houvesse
aglomerações,
o próprio
presidente
desautoriza o
seu ministro
da Saúde”
RODRIGO MAIA, deputado
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Em Salvador, manifestantes se concentraram na Barra

Assembléia Geral Ordinária da COOPVENFS - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS - VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE FEIRA DE SANTANA -
BAHIA. Presidente da COOPVENFS, conforme Estatuto Social da Entidade convoca seus cooperados, para Assembléia
Geral Ordinária, a ser realizada na Avenida Santo Antonio, 326 – 41.932-0 – Edifício Vitória Multi Center – sala 302
– Feira de Santana – Bahia, Bairro: Capuchinhos – CEP 44.076-050, no dia 28/03/2020, às 09:00 horas em primeira
chamada com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 10:00 horas em segunda chamada com a presença
dametademais umdos associados e às 11:00 horas em terceira e última chamada coma presençamínima de 10(dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I. Prestação de contas do exercício de 2019; II. Eleição
do Conselho Fiscal; III. Assuntos gerais.

Feira de Santana-Ba, 16 de março de 2020
Jorge Dantas Mota - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, através do Presidente da Comissão de Licitações, informa que,
em função do primeiro Aviso de Licitação da Tomada de Preços em questão ser considerado deserta, torna
público aREPUBLICAÇÃO da licitação namodalidade TOMADADEPREÇOSN° 005/2019.A presente licitação
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra inacabada referente a
construção de Creche - Projeto Proinfancia Tipo 2, na comunidade da Itiuba, Taperoa/Ba. A entrega e a
abertura das propostas acontecerão no dia 31 demarço de 2020, às 09:00h, na sede da Prefeitura Municipal,
situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA. O Edital está à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal, das 08h00min às 14h00min horas, no site: www.prefeituradetaperoa.com.br e e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site: www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail:
licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75) 3664-1891.

Taperoá – BA, 11 de março de 2020.

Murilo Bomfim Assis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
PREGÃO PRESENCIAL PP 06/2020. Dia 26/03/2020 às 9h. Objeto: aquisição de peças e acessórios automotivos.
Edital: na sede, Praça Benedito Mina, 629, tel. 7533432161. Demais atos: www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br. Bonito/
Ba, 12/03/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 05/2020. PA 37/2020. Menor preço por item. Objeto: fornecimento de água
mineral sem gás e vasilhame de armazenamento para água mineral de 20 litros. Dia 26/03/2020 às 15h. //////
PREGÃO PRESENCIAL 06/2020. PA 38/2020. Menor preço global. Objeto: aquisição de veículo novo, tipo
Micro-ônibus. Dia 27/03/2020 às 9h. Informações: tel. 7436262098, de 8 às 12h. Edital: na CPL, de 8 às 14h.
Mundo Novo/Ba, 13/03/2020. Rafaela Torres da Silva. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia 30/03/2020,
às 08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 115, centro, CEP:
47.680-000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios. Informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 13h00m
ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital disponível no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/ - Cocos – Bahia,
13/03/2020. Anízio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020
O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NORMAIS SERVIDAS EM BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF
SERVICE, (ALMOÇAR OU JANTAR), COMO TAMBÉM MARMITEX PRONTA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAJUÍPE. A entrega e abertura dos
envelopes de propostas e documentos será no dia 25 de março de 2020, às 10:00h, na sede da
Prefeitura Municipal, situada à Praça Adonias Filho, 16, Centro - Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-
se à disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às 13:00h.
Demais publicações e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou
pelo tel. (73) 3238-1712. Itajuípe - Bahia, 13/03/2020. CHARLES O. DOS SANTOS- Pregoeiro -
Decreto 010/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial SRP n° 014/2020, objetivando a aquisição de materiais permanentes (móveis, eletrônicos,
eletrodomésticos), para as secretarias do Município de Itororó-Bahia. A entrega e abertura das
propostas serão no dia 27 de março de 2020, às 09:00h (nove horas) horas, na sede da Prefeitura
Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através
do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 13 de março de 2020.
Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
AVISODEABERTURADETOMADADEPREÇO004/2020 - Objeto: contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos sociais na área de habitação para execução do projeto de trabalho do social no Residencial
Rio São Francisco – Convenio 0301087-01 e Loteamento São Francisco II – Convênio 0345552-75. Tipo:
técnica e preço; abertura dia 14/04/2020 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

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas
Leis nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal
nº 13.724/02, Lei nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente,
e a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos
interessados nos Pregões Eletrônicos – SMS nº 069/2020, Processo
nº 25.894/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, que fica programada o início
do recebimento das propostas a partir das 8h do dia 01/04/2020
até as 9h do dia 02/04/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 11h
(Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS
nº 071/2020, Processo nº 22.110/2019, cujo objeto é REGISTRO
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA
DESFIBRILADOR PARA O SAMU 192 que fica programada o início
do recebimento das propostas a partir das 8h do dia 02/04/2020
até as 9h do dia 03/04/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 11h
(Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília.
Os Editais e seus anexos estarão disponíveis nos endereços:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 11 de março de 2020. Jose Egídio de Santana – Presidente
COPEL/SMS.

COMUNICADO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas
Leis nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº
13.724/02, Lei nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e
a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos
interessados nos Pregões Eletrônicos – SMS nº 073/2020, Processo
nº 26.483/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica programada o início do
recebimento das propostas a partir das 8h do dia 30/03/2020 até as
9h do dia 31/03/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 10h
(Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS nº
074/2020, Processo nº 7.530/2019, cujo objeto é CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICRO-ONDAS E VENTILADORES,
que fica programada o início do recebimento das propostas a partir
das 8h do dia 30/03/2020 até as 9h do dia 31/03/2020, às 9h
(abertura de propostas) e às 10h (Sessão de Disputa dos Preços).
Pregão Eletrônico – SMS nº 075/2020, Processo nº 23.926/2019, cujo
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS, que fica programada o início do recebimento das
propostas a partir das 8h do dia 31/03/2020 até as 13h do dia
01/04/2020, às 13h (abertura de propostas) e às 14h (Sessão de
Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília. Os Editais e seus anexos
estarão disponíveis nos endereços: www.compras.salvador.ba.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 12 de março de 2020. Jose Egídio
de Santana – Presidente COPEL/SMS.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ILHÉUS/BA
1ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE ILHÉUS/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
ARTS. 36 e 56, DA LEI nº 11.101/2005
Processo nº 0009434-73.2006.8.05.0103
Recuperação Judicial de NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
O Dr. Cleber Roriz Ferreira, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e cartório Cível processam-se aos termos os autos nº 0009434-73.2006.8.05.0103
de RECUPERAÇÃO JUDICIAL movido por NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A., no qual a Requerente
APRESENTOU SEU PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo o plano sido objetado, razão pela qual o
D. Juízo determinou a designação de Assembleia Geral de Credores, ficando, por meio do presente, OS CREDORES
CONVOCADOS, nos termos do artigo 56, da Lei n. 11.101/2005, a COMPARECER À ASSEMBLEIA GERAL DE
CREDORES, que realizar-se-á no dia 27/03/2020, às 09:30 horas, em primeira convocação, na Rua C, Quadra D –
Lotes 13 e 14 – Distrito Industrial, Jardim Savoia, Ilhéus - BA, 45658-250, ocasião em que se realizará a Assembleia
com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e,
caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os Senhores credores para a realização, em
segunda convocação, para o dia 03/04/2020, às 09:30 horas, quando a mesma será realizada com a presença de
qualquer número de credores presentes, no mesmo local acima indicado. A presente Assembleia é convocada para
que os credores deliberem sobre as seguintes ordens do dia: a) aprovação, rejeição ou modificação do Plano de
Recuperação Judicial apresentado pelo devedor; e b) outros assuntos de interesse dos credores e da Recuperanda.
O credor poderá ser representado na Assembleia por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao
Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil
que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento.
Os Senhores credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação no
cartório da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA e no escritório
do Administrador Judicial Ângelo Maia Prisco Teixeira, com endereço na Praça Dr. Antonio Viana, 185 Cidade Nova
Ilhéus/BA, CEP 45.652-140, tel.: (73) 3231-7167, no horário comercial. E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância futura, foi expedido o presente edital que será afixado e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, aos 9 do mês de Março de 2020
Cleber Roriz Ferreira Juiz de Direito.


