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RESPIRADORES Operação já prendeu
dono de uma das empresas envolvidas

“NÃO VI
FALHAS, VI
PESSOAS DE
MÁ FÉ”, DIZ
JOÃO LEÃO

VICTOR ROSA

Com a Operação Ragnarok e
a prisão do empresário Paulo
de Tarso Carlos, dono da
Bioenergy, uma das empre-
sas envolvidas na compra
fraudada de respiradores pe-
lo Consórcio Nordeste, o vi-
ce-governador da Bahia, João
Leão (PP), informou, na ma-
nhã de ontem, durante en-
trevista ao ‘Isso é Bahia’, na
rádio A TARDE FM, que não
viufalhadogoverno,masmá
fé do empresário ao vender
equipamentos fraudados.

“Eu não vejo falha nessa
história, na compra dos res-

Luciano Carcará / Ag. A TARDE

Vice-governador praticamente descartou risco da investigação atingir o governo

Melhora divulgação sobre
gastos com a Covid-19
PEDRO PEDUZZI
Agência Brasil, Brasília

Um ranking divulgado pela
organização não-governa-
mental Transparência Inter-
nacional aponta que a pres-
são da sociedade influen-
ciou positivamente para que
governadores e prefeitos
fossem mais transparentes
na divulgação de dados so-
bre contratações emergen-
ciais para o enfrentamento
do novo coronavírus.

De acordo com a atuali-
zação do Ranking de Trans-
parência no Combate à Co-
vid-19, 12 estados e 15 capi-

tais brasileiras que tiveram
avaliação Regular ou Péssi-
ma há um mês, passaram
para as categorias Bom ou
Ótimo. Entre as administra-
ções públicas avaliadas, não
há mais nenhuma com nível
de transparência péssimo
ou ruim.

Destaques
Lideram o ranking o Espírito
Santo, entre os estados, e
João Pessoa, entre as capi-
tais. Ambos alcançaram 100
pontos. O Espírito Santo su-
biu 2 pontos em relação ao
primeiro levantamento e
João Pessoa subiu 11 pontos,

GoveSP / Divulgação

Governado por
João Dória, SP
subiu 57
pontos

na comparação com a pes-
quisa anterior.

Após ter ficado em penúl-
timo lugar na primeira ro-
dada de avaliação, o estado
deSãoPaulosubiu57pontos,
atingindo 84,8 pontos. Com
isso, deixou a classificação
Ruim e passa para Ótimo.

Já Roraima, com 43 pon-
tos, continuou tendo a pior
colocação entre os estados,
agora acompanhada pela
Bahia (45,5 pontos) e pelo
Rio de Janeiro (62). Porto
Velho (39,2 pontos) e Boa
Vista (40,5 pontos) são as
capitais com a pior trans-
parência.

piradores. Vi pessoas de má
fé que fizeram isso. É normal
quequalquerpessoaquequi-
sesse resolver esse problema
agisse com a pressa natural
que é necessária para com-
bater o coronavírus e salvar
vidas”, disse Leão, que tam-
bém está à frente da Secre-
taria de Desenvolvimento
Econômico do estado (SDE).

Segundo João Leão, os em-
presários envolvidos na
fraude teriam ficado com
raiva da SDE, já que a pasta
teria se recusado a assinar o
protocolo de concessão para
uma fábrica de respiradores
na Bahia sem que os equi-
pamentos passassem por
testes e sem autorização da
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

“A primeira providência

quefizemosfoimandartestar
osrespiradoreseelesqueriam
assinar o protocolo antes do
teste e eu não aceitei, quando
foram testados apresentaram
dez problemas no projeto”,
alegou o vice-governador.

Quando questionado so-
bre a possibilidade de a ope-
ração Ragnarok afetar o Go-
verno, João Leão afirmou ter
“certeza quase absoluta”
que isso não iria ocorrer.

“O que aconteceu foi que
teve a pressa de se comprar
os equipamentos. O gover-

nador Rui Costa nem estava
envolvido nisso, tem uma
equipe que cuidou desta
compra”, alega.

“Temos que lembrar que,
antes, tínhamos comprado
respiradores da China, que
foram sequestrados ao pas-
sar pelos Estados Unidos. O
governo americano tomou
todos os respiradores, por is-
so a pressa”, afirmou..

Entenda o caso
A ação, batizada de Ragna-
rok, investiga esquema de

fraude na venda dos equi-
pamentos, que seriam usa-
dos em leitos de UTI para
pacientes com coronavírus.
O Consórcio Nordeste com-
prou 300 equipamentos,
com cada um custando
R$ 160 mil. A Bahia desem-
bolsou o maior valor entre
os estados nordestinos, já
que adquiriu a maior quan-
tidade de ventiladores – 60
no total -, enquanto os ou-
tros estados compraram 30,
cada.

O governo da Bahia che-

gou a cogitar a assinatura de
um protocolo de intenções
com a Bioenergy, no início
de maio, para instalação de
uma fábrica de respiradores
no estado. Mas João Leão in-
formou, na ocasião, que a
parceria só seria fechada
quando a empresa obtivesse
autorização da Anvisa para
fabricar os ventiladores, o
que não ocorreu.

A operação, coordenada
pela Secretaria da Seguran-
ça Pública da Bahia (SSP-BA),
através da Superintendên-
cia de Inteligência, teve par-
ticipação da Polícia Civil da
Bahia, através da Coordena-
ção de Crimes Econômicos e
Contra Administração Pú-
blica, da Polícia Civil de SP,
do Distrito Federal e do Mi-
nistério Público da Bahia.

“O governador
Rui Costa
nem estava
envolvido
nisso, tem uma
equipe que
cuidou desta
compra”
JOÃO LEÃO, vice-governador

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020. PA 82/20. Edital 22/20. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de equipamentos
e materiais permanentes para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde. Início e Limite de Acolhimento das
Propostas: de 1º/07 a 13/07/20, às 09h. Abertura da Sessão: 13/07/20, às 09h15. Disputa de Lances: 13/07/20,
às 09h45. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Edital: https://uaua.ba.gov.br/category/licitacao/aviso-de-
licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario. Informações: E-mail licitacao@uaua.ba.gov.br e
tel. 7436731707, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 30 de junho de 2020. Max Denys A. da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP 19/2020. Menor preço global. Objeto: aquisição e instalação
de equipamentos de academia ao ar livre. Dia 13/07/2020 às 9h. Informações: tel. 7532521043. /////////////////
HOMOLOGAÇÃO: homologa o resultado do PP 14/2020, objeto: Aquisição De Urnas Funerárias E Translado. Após
a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora: Diego Carvalho de Macedo- ME, CNPJ
19.861.870/0001-83, valor R$ 115.500,00. Ruy Barbosa/Ba, 05 de junho de 2020. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020.
A Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila torna público, que realizará no dia 31 de julho de 2020, às 9h, na Sala da COPEL
a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2020, tipo
Menor Preço GLOBAL, cujo objeto é Registro de Preço para eventual prestação de serviços de manutenção predial
preventiva e/ou corretiva, das unidades escolares e creches municipais, por demanda, conforme especificações e
quantitativos estimados no Edital e seus anexos. Os interessados poderão obter o Edital no Site da Prefeitura. (www.
diasdavila.ba.gov.br), aba licitações e informações pelo e-mail, copelseosp2015@gmail.com. Dias D’Ávila, Bahia, 29
de junho de 2020, Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira - Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação
de Obras e Serviços de Engenharia.

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA – nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará entre os dias 30/06/2020 até 31/12/2020 das 8h30
às 12h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), o credenciamento de empresas na Chamada Pública
nº 004/2020, cujo objeto é Credenciamento de empresas para prestação de serviços assistenciais de saúde,
no atendimento de SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS AGUDAS, especificamente COVID-19 no âmbito do Hospital
Municipal de Dias d´Ávila, da Secretaria Municipal de Saúde de Dias d’Ávila – Estado da Bahia. Os interessados
poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na
sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três
Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 29 de junho de 2020 – Mateus
Oliveira Souza – Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Foi DESERTA a Licitação 106-2020 Pregão Eletrônico 054-2020. Objeto: Aquisição de análogos de insulina para
atender as necessidades terapêuticas dos pacientes cadastrados no Sistema Único de Saúde Municipal, que não
respondem ao tratamento convencional. Tipo: Menor preço. Fica REMARCADA para a data: 13/07/2020 às 08h30.
Informações no Dptº de Gestão de Compras e Contratações, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30
às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8376. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana,
29/06/2020. Osmario de Jesus Oliveira - Pregoeiro.
LICITAÇÃO 127-2019 – PREGÃO PRESENCIAL 084-2019 – Objeto: Contratação de empresa para administração,
preparação e distribuição de 1.000 refeições para o Restaurante Popular de Feira de Santana, pelo período de um ano,
com início da prestação de serviço após emissão da Ordem de Serviço. Tipo:Menor preço.Data: 13/07/2020 às 08h30.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das
08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de
Santana, 29/06/2020. Mylene Cândida Magalhães Ferreira– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
021/2020, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro auto
para veículo ambulância master furgão. A Sessão ocorrerá no dia 13 de julho de 2020, às 09:00h (nove
horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 26 de junho de 2020.
Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 032/2020. Sessão - dia 13/07/2020 às 08:00horas, no Centro
Cultural Prof. Rômulo Galvão, Sito à Praça Drº Ulisses Gonçalves, s/nº, Bairro Centro Cultural. Objeto. Seleção das
melhores propostas para Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para Aquisição de Equipamentos/
Aparelhos destinados às academias de saúde ao ar livre, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de
Saúde de Campo Formoso-BA. Informações com a COPEL, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber
Araujo dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 07/07/2020 às 10:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Eletroeletrônicos e
Informática para Salvador e Região Metropolitana - BB:821989 - Famílias(s): 58.30, 70.10, 70.25, 74.30 e
77.30- site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.
comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através
do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente, de
segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/
Bahia - 29/06/2020. Adriano Oliveira Menezes – Pregoeiro(a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01898/19. O
Município de Senhor do Bonfim, Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação torna público
que no dia 31 de julho de 2020, às 10:00h00min horas, na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães, 126 -
Centro – Senhor do Bonfim - BA realizará através de videoconferência através do DecretoMunicipal nº 136/2020,
a licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 014/2019, regida pela Lei de Licitações 8.666/93 e
suas alterações, cujo objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com a finalidade
voltada para o planejamento, organização e execução de concurso público (TIPO REDA) de provas objetivas e
de provas de títulos, a ser promovido pelo município de Senhor do Bonfim-BA, com o desígnio de provimento
de cargos públicos para o quadro de cargos temporários do município de Senhor do Bonfim-BA. O Edital estará
à disposição dos interessados e poderá ser adquirido gratuitamente através do site da transparência Municipal
www.senhordobonfim.ba.gov.br as informações dúvidas e esclarecimentos poderão ser feita a Comissão de
Licitação através do e-mail pmsb.copel4@gmail.com e copel@pmsb.ba.gov.br ou pelos fones (74) – 3541-
8726, 3541-8727, em horário de expediente, das 08: 00h as 14:00hs e para ter acesso a seção o acesso
devera ser através do link https://us02web.zoom.us/j/84423889997?pwd=Vm9LcmsvcmxyeTNBeU9tWklQQ2
Z5QT09, o numero da ID da reunião: 844 2388 9997 e Senha: 361520. Senhor do Bonfim - BA, 29 de junho de
2020. Josenice Pereira da Silva -Presidente da COPEL. Decreto nº 035/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que realizará no dia 16/07/2020, às
08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, 115, centro, CEP: 47.680-
000, Cocos-BA, setor de licitações, a licitação na modalidade Pregão Presencial. OBJETO: Registro de preços para
futuros e eventuais fornecimentos de carne bovina, frango e peixe, destinados àmerenda escolar e demais secretarias do
Município de Cocos-Ba. Informações na Prefeitura, das 07hoom às 12h00m, telefone 77 3489-1041. Edital disponível
no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos – BA, 29/06/2020. Anízio Veiga Filho, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA
ESTADO DA BAHIA

RDC ELETRÔNICO nº 002/2020 - PA nº 189/2020; Objeto: contratação de empresa para pavimentação
e drenagem de ruas na sede do município, conforme Contratos de Repasses 891452/2019; 885068/2019;
884971/2019; 885015/2019. Tipo: menor preço lote; abertura dia 22/07/2020 às 09:00horas. Retirada do edital:
nos sites www.casanova.ba.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Casa Nova-BA, 29/06/2020. Anderson Nunes de
Matos – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
AVISO DE COTAÇÃO. O Município de Itapetinga através do seu Pregoeiro Oficial, comunica a abertura de
procedimentos administrativos para recebimento de cotações, referente à aquisição de 03(três) aparelhos
respiradores novos conforme requisição e termo de referência, em atendimento à Secretaria de Saúde. O
formulário de cotação deverá ser solicitado pelo e-mail. licitacaopmitapetinga@gmail.com.Informações no
setor de licitações ou através do e-mail: licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga, Bahia, 29 de Junho de
2020.Cristophe Sérgio S. Silva. Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO Nº 006/2020, que tem como objeto: a Contratação de empresa para reforma na praça
do povoado de Itapicuru, no município de Monte Santo – BA, no dia 15/07/2020, às 09:00h (horário
da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão
Permanente de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, sala 07, com sede na Praça
Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba, CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-
33 ou através do e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00h às 12:00h das
14:00h as 17:00h.

Monte Santo-ba, 29 de junho de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISO DE LICITAÇÃO.
O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos comunica aos interessados
que realizará licitações, conforme abaixo indicado. Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial
Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 17h, de segunda a sexta, ou
pelo tel. nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/
licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020: Data de abertura 13/07/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br. Objeto: Registro de preços visando a aquisição de Mobiliário Escolar do Município de Porto Seguro. Hebert
Jener Lima Santos – Pregoeiro.
RDC nº 002/2020: Data de abertura 22/07/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para execução de obras de conclusão da Creche no bairro Parque Ecológico - PAC 2 -
MCMV I, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL.
RDC nº 003/2020: Data de abertura 22/07/2020, às 10h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para construção da Praça do Hippie, em Trancoso, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei
Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL.
RDC nº 004/2020: Data de abertura 22/07/2020, às 11h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação de empresa para construção da Praça da Rua Bela Vista, no Distrito de Pindorama, no Município de
Porto Seguro-BA. Rilei Medeiros Ribeiro - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2020, que tem como objeto: a Contratação de empresa para Prestação
de serviços na reforma de escolas da rede pública municipal de ensino no município de Monte Santo– Ba,
no dia 30/07/2020, às 09:00h (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital
e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, sala
07, com sede na Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba, CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33 ou através do e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00h
às 12:00h das 14:00h as 17:00h.

Monte Santo-ba, 29 de junho de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE
AVISO DE LICITAÇÃO. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE LAJE,
informa que realizará a seguinte licitação: Pregão Presencial nº 028/2020 – OBJETO: contratação futura
e eventual de empresa especializada em manutenção, reparo de equipamentos de ar condicionado para
atender as demandas das diversas Secretarias do Município de Laje - BA, com substituição de peças e
acessórios, mediante Sistema de registro de Preços, conforme informações constantes no Edital e seus
anexos. Data: 10/07/2020 Horário: 09h00min.O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.laje.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitacaolaje2017@gmail.com . Laje -
BA, 29 de Junho de 2020. LUINE DA PAIXÃO AROUCA MACHADO – Pregoeira/Presidente da CPL.PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

Pregão presencial SRP nº 030/2020 - PA nº 188/2020 Objeto: Registro de preços para eventual
preparo de refeições no interior do municipio visando atender as necessidades do município.
Tipo: menor preço; abertura dia 10/07/2020 às 09:00horas. Retirada do edital: no site www.
casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406. Casa
Nova-BA, 26/06/2020. Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos.


