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RECURSO NEGADO

Prefeito de Sítio do Mato é cassado
DA REDAÇÃO

O prefeito da cidade de Sítio
do Mato, Alfredo de Oliveira
Magalhães Júnior, teve o
mandato cassado pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA). A decisão,
tomada segunda-feira, ne-
gou o recurso do agora
ex-prefeito e manteve a cas-
sação do mandato. O regis-
tro da chapa referente às
eleições de 2016 foi indefe-
rido.

O gestor municipal já ti-
nha renunciado ao cargo, no
final de 2019, tendo assu-

mindoocargoavice-prefeita
e esposa do agora ex-gestor,
Sofia Márcia Nunes Gonçal-
ves. Como a chapa da coli-

gação majoritária é indivisí-
vel, toda a chapa é atingida
pela decisão do indeferi-
mento de Alfredo Júnior. O
TRE-BA determinou a reali-
zação de novas eleições, as-
sumindo, até o novo pleito, a
presidente da Câmara de Ve-
readores, Maria Marta.

“Nossa batalha foi longa e
de muita paciência, calculan-
do cada passo. O TRE-BA an-
teriormente deferiu o regis-
tro de Alfredo por entender
que, no momento do pedido
de registro de candidatura,
em 2016, a rejeição das suas
contas não estaria produzin-

do efeitos. Fomos ao TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral) e re-
vertemos essa decisão que
entendeu que o decreto da
câmara que rejeitou as contas
de Alfredo estava vigente e
produzindo efeitos no mo-
mento em que ele pediu o
registro em 2016”, explica-
ram os advogados da Coliga-
ção A Força do Povo, Tiago
Ayres e Vicente de Paula.

OTribunalentendeuterha-
vido rejeição de contas, por
ato doloso de improbidade,
inclusive com lesão ao erário,
em razão de inúmeras vio-
lações à Lei de Improbidade.

O gestor
municipal
já havia
renunciado ao
cargo no final
de 2019

ELEIÇÃO

Especialista defende
pesquisa via telefone

DA REDAÇÃO

Com a pandemia do novo
coronavírus e a aproxima-
ção das eleições municipais,
a pesquisa de campo, de for-
ma presencial, se torna mais
complicada e deve perder
força. De acordo com o di-
retor da Potencial Pesquisa
& Informação, Zeca Martins,
durante entrevista ontem
para o Isso é Bahia, na rádio
A TARDE FM, a consulta te-
lefônica tem sido a opção
principal e mais segura.

“Neste momento de pan-
demia é prudente que não se
coloque em risco tanto os
profissionais quetrabalham
na área de pesquisa, como as
pessoas que são potenciais
entrevistados. Temos que
usar outros métodos”, disse,
por telefone.

Zecaconsideraexageradas
algumascríticasfeitasaosre-
sultados das pesquisas em-
preendidas por telefone e
exemplifica o caso do Cana-
dá, que realiza 100% das pes-

quisas através de ligações.
“A pesquisa telefônica já é

realizadaháalgumtempopor
grandes empresas nacionais e
internacionais. Hoje, segundo
o IBGE [Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística], 98%
dosdomicíliosbrasileirostêm
pelo menos uma pessoa com
linha de celular e isso ajuda
bastante”, enfatizou.

Além disso, o especialista
tambémdestacaquetodamo-
dalidade de pesquisa de opi-
nião têm vantagens e limi-
tações, e que é importante, pa-
raaempresaquerealiza,saber
quais são estas limitações pa-
ra uma interpretação mais as-
sertiva dos resultados.

O diretor da Potencial Pes-
quisa & Informação também
citou as eleições estaduais de
2006 como exemplo efetivo
desta modalidade de coleta
de dados. Segundo Zeca Mar-
tins, a maioria das pesquisas
de opinião de 2006 apontava
Paulo Souto como vencedor
em primeiro turno para o go-
verno do estado. “Nós fomos
os responsáveis pelo único
estudo que apontou Jacques
Wagnervencendonoprimei-
ro turno e este trabalho foi
feito todo por entrevista te-
lefônica”, contou.

REAÇÃO Segundo a Casa, as buscas realizadas interferem
no “pleno exercício do mandato parlamentar”

Câmara recorre ao
STF para anular
buscas em gabinetes
ANDRÉ RICHTER
Agência Brasil, Brasília

A Câmara dos Deputados en-
trou com duas ações no Su-
premo Tribunal Federal
(STF) para anular buscas e
apreensões feitas pela Polí-
cia Federal (PF) nos gabine-
tes da deputada federal Re-
jane Dias (PT-PI) e do depu-
tado federal Paulinho da
Força (SD-SP). Os parlamen-
tares são investigados pela
Justiça em diferentes pro-
cessos. As petições foram
protocoladas segunda-feira
à noite.

Nas ações, a mesa diretora

pede a anulação das buscas
autorizadas pela primeira
instância da Justiça por en-
tender que somente o STF
pode autorizar as medidas.
Segundo a Casa, as buscas
interferem no “pleno exer-
cício do mandato parlamen-
tar”.

A polêmica ocorre porque
não está claro se a primeira
instância do Judiciário pode
determinar buscas nas de-
pendências do Congresso. A
dúvida ocorreu após a de-
cisão do Supremo que res-
tringiu o foro privilegiado
de deputados e senadores
aos crimes cometidos du-

rante o mandato.
Na busca envolvendo a de-

putada, a Justiça Federal do
Piauí pediu autorização à
ministra Rosa Weber para
determinar as buscas, mas a
magistrada devolveu o pe-
dido para que o juiz local
decidisse conforme sua con-
vicção. No caso de Paulinho
de Força, a busca foi auto-
rizada diretamente pela Jus-
tiça Eleitoral de São Paulo.

Anteontem o gabinete da
deputada Rejane Dias foi al-
vo de buscas pelos agentes
da PF em uma investigação
sobre supostos desvios no
Fundo de Manutenção e De-

Wilson Dias / Agência Brasil

Petições da
Câmara foram
protocoladas
segunda-feira

Tese defende
que só Supremo
poderia
autorizar
as medidas

senvolvimento da Educação
Básica (Fundeb) e do Progra-
ma Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (Pnate),
que teriam ocorrido quando
a deputada era secretária de
Educação.

Após a operação, Rejane
Dias disse que recebeu com
tranquilidade os desdobra-
mentos da operação. Em no-
ta, acrescentou que, “como
desde o início, permanece à
disposição para esclareci-
mentos a todas essas alega-
ções”, e que, durante seu
exercício à frente da Secre-
taria de Educação, “sempre
se portou em observância às

leis, tendo em vista a me-
lhoria dos índices educacio-
nais e a ampliação do acesso
à educação dos piauien-
ses”.

No dia 14 de julho, o ga-
binete do deputado Pauli-
nho da Força também foi al-
vo de buscas. O parlamentar
é investigado pelo suposto
cometimento de crimes elei-
torais. Segundo as investiga-
ções, existem indícios de que
o deputado recebeu R$ 1,7
milhão em doações eleito-
rais não contabilizadas em
2010 e 2012. As acusações fo-
ram feitas por ex-executivos
do grupo J&F em acordo de

colaboração premiada.
Em nota divulgada após as

buscas, Paulinho disse que
“desconhece os fatos apura-
dos” e que soube das inves-
tigações “pela imprensa”.
“Caso os mandados digam de
fato respeito a alegado caixa
dois dos anos de 2010 e 2012,
apartirdadelaçãodaJBS,con-
forme notícias veiculadas, o
deputado lamenta o ocorrido
na data de hoje tendo em vis-
ta que já são passados 10 anos
desde os fatos apontados,
sendo que suas contas das
eleições de 2010 e 2012 foram
aprovadasregularmentepela
Justiça Eleitoral”.

SAEB

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

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO -
SAEB/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
Tipo: menor preço global Abertura: 14/08/2020 às 13h30min. Objeto: Contratação de empresa para
ampliação e reforma do laboratório de aproveitamento de biomassa - LAPROBIO da Universidade Estadual
de Santa Cruz – UESC, referente ao Convênio nº 01.14.0100.00/2014/FINEP - Família: 07.29 - Local da
sessão: 2ª Avenida, n° 200, 1º andar, sala de licitação/SAEB/CCL, Centro Administrativo da Bahia - CAB,
Salvador-Ba. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.comprasnet.ba.gov.br. A
sessão presencial deste certame ocorrerá por videoconferência, no endereço eletrônico: https://comprasnet.
ba.gov.br/content/sessãovirtual, em conformidade com a Instrução Normativa SAEB nº 016/2020, em razão
da situação de emergência acarretada pela Pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Os interessados
poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130, de
segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 18h00min no endereço supracitado. Salvador, 28/07/2020 -
Luciana Andrade Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia,
Arquitetura e Urbanismo.

TPETRANSMISSORAPARAISODEENERGIAS.A.
CNPJ nº 26.796.739/0001-45

LicençadeOperação
A TPE TRANSMISSORA PARAISO DE ENERGIA S.A., CNPJ nº 26.796.739/0001-45, torna público que recebeu, em 20/07/2020, do
InstitutoBrasileirodoMeioAmbienteedosRecursosNaturaisRenováveis - IBAMA,atravésdoProcessonº02001.005724/2016-31,
a Licença de Operação nº 1582/2020 para a Linha de Transmissão 500 kV Poções 3 - Padre Paraíso 2 - Governador Valadares 6 -
Circuito 1, comaproximadamente 537 kmde extensão, a ser implantada nos estados deMinas Gerais e Bahia.

JoãoEduardoGrecoPinheiro - Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Torna público a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL 18/2020, objeto: aquisição de móveis e equipamentos
hospitalares, publicado no DOU (Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 139), Diário Próprio, e Jornal A Tarde, quarta-feira, 22 de
julho de 2020. //////////////////////////////////// EXTRATO DO CONTRATO 1699/2020. DL 39/2020. Contratante: Fun. Mun. de
Saúde. Contratada: Marivaldo a Santos de Irecê, CNPJ 63.282.438/0001-20. Objeto: locação de Barricadas totalizando
80 metros, no valor unitário de R$ 6,00 por metro, no período de 16 diárias, a serem utilizadas no fechamento do
espaço da feira livre, no apoio às equipes de controle e prevenção do COVID-19. Valor: R$ 7.680,00. Vigência: 01/07 a
01/11/2020. Presidente Dutra/Ba, 29 de julho de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
024/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de acessórios a serem utilizados em banheiros
e área externa da Rede Municipal de Ensino. A Sessão ocorrerá no dia 11 de agosto 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, 28 de julho de 2020.
Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
025/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de móveis a serem utilizados nas Escolas
Municipais. A Sessão ocorrerá no dia 12 de agosto 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, 28 de julho de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 035-2020. P. 309-321/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais hospitalares,
EPI’s, Materiais de Consumo, Teste Rápido para COVID-19, Medicamentos, Medicamentos Manipulados e
Antissépticos. Data e horário: 04 de Agosto de 2020, às 10h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital
na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 28
de Julho de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP – Nº 036-2020. P.A 247/2020. TIPO: MAIOR DESCONTO PERCENTUAL
(%) POR LOTE SOBRE A REVISTA “ABC FARMA”: Objetivando registrar preços para futura contratação
de empresa especializada para fornecimento diário e parcelado de medicamentos que não compõem
a Farmácia Básica do Município de Prado - BA. Data e horário: 04 de Agosto de 2020, às 08h:30, no
site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.
licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 28 de Julho de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 029/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 17/08/2020 às 9h no site www.
licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 029/2020, tipo menor preço
por lote, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de Higiene e
Termômetro Infra vermelho destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares e Creches
da Rede Municipal de Educação de Dias d’Ávila, Bahia. Os interessados poderão obter informações e/ou
edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou 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, 28 de julho de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2020. - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei
n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a locação de
veículos diversos para atendimento asSecretariasMunicipais deCoribe, abertura no dia 10/08/2020 às08hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito àRuaBandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais
atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 28 de julho de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO PP Nº 008/2020
A COPEL torna público o Julgamento da Impugnação do PP Nº 008/2020. Tipo menor preço, aferido a partir do maior
percentual de repasse à administração sobre o valor de 5% (cinco por cento) obtido de Comissão a ser paga ao
Leiloeiro Público Oficial pelo Arrematante - Comprador. Objeto: Seleção de Pessoa Física devidamente Credenciados
pela Junta Comercial, para Prestação de Serviços de Assessoria na Preparação, Condução e Estruturação de Leilões
Públicos, Presenciais ou Eletrônicos, Visando a Alienação de Bens Móveis Inservíveis à este Município. Conforme
Termo de Referência e Planilha no Edital. Impetrado por: Rudival Almeida Gomes Junior. P. A. Nº 08.605/2020, no
mérito, julgo IMPROCEDENTE a impugnação apresentada. O inteiro teor da Decisão se encontra à disposição dos
interessados na Comissão. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. 28 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 – RP. Data de abertura 05/08/2020, às 9h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando a contratação de pessoa jurídica para a aquisição de
EPÍ’S (Luvas látex, protetor facial, avental, máscaras e luvas de borrachas), álcool em gél e líquido, para dar
proteção à diversos servidores desta prefeitura devido ao momento de enfrentamento à pandemia do COVID-19,
no município de Porto Seguro-BA. 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. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/
licitacaov2/. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Hebert
Jener Lima Santos– Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS INTERESSADOS. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 013/2020. O Município de Itabuna, por intermédio da Pregoeira Designada pelo Decreto nº 9.380/2020,
torna público a todos os interessados o PROSSEGUIMENTO da licitação em epígrafe cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E
TRÂNSITO com data de abertura remarcada para o dia 10 de agosto de 2020 às 14:00h. Informa também que
foram feitas retificações no edital, o qual poderá ser adquirido através do site http://www.itabuna.ba.gov.br/
diariooficial.html. Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.com; Itabuna-Bahia, 27 de julho de 2020.
Luciane de C S Barreto. Pregoeira Designada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO- PP 031/2020
A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 031/2020 PA nº 069/2020 Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), VOLTADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS A FIM DE ATENDER
OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CASTRO ALVES-BA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DAS AULAS
POR CONTA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. Abertura: às 09:00h dia
06/08/2020 realizada na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/
castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 28/07/2020.Naiane Souza Pregoeira.

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30847305.2020.CPL SFIEB.PE.0080.FIEB
Objeto: Aquisição de disjuntores geral de média tensão à vácuo (vide edital).
Abertura: 07/08/2020 às 09h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N. 30847304.2020.CPL SFIEB.PE.0079.FIEB
Objeto: Prestação de serviço de vigilância e monitoramento eletrônico para Unidade Integrada (SENAI, SESI e
IEL) de Vitória da Conquista.
Abertura: 07/08/2020 às 14h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N. 30847832.2020.CPL SFIEB.PE.0088.SENAICS
Objeto: Aquisição de ferramentas (brocas, limas, machos, lixas, fresas, dentre outros).
Abertura: 07/08/2020 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir de 29/07/2020, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 29/07/2020
Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30847432.2020.CPL SFIEB.PE.0081.FIEB
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de bensmóveis e imóveis (vide edital).
Abertura: 07/08/2020 às 10h (horário local)
Retirada do Edital, a partir de 29/07/2020, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 29/07/2020
Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA N.º 30847284.2020.CPL SFIEB.PP.0051.SESIFS
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de preço global, dos serviços de ade-
quações civis na Unidade SESI Feira de Santana.
Abertura: 14/08/2020 às 09h (horário local)

CONCORRÊNCIA N.º 30847353.2020.CPL SFIEB.PP.0053.SESIPIA
Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para fornecimento e insta-
lação de piso vinílico para o auditório do SESI Piatã.
Abertura: 14/08/2020 às 13h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 29/07/20, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 29/07/2020
Comissão de Licitação.


