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IMPEACHMENT A decisão obteve 23 votos, do total de 25 parlamentares
integrantes da comissão especial destinada ao rito, com duas ausências

Alerj aprova retomada do
prazo de defesa de Witzel

Mauro Pimentel / Ag. A TARDE

Pedido de afastamento do governador do Rio o acusa de crime de responsabilidade

LEGISLATIVO

PANDEMIA Jair Bolsonaro testa positivo
para Covid-19 e aguarda contraprova

www.atarde.com.br/politica

ANA CRISTINA CAMPOS
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A comissão especial da As-
sembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj) que analisa
o processo de impeachment
do governador Wilson Wit-
zel aprovou ontem a reto-
mada do prazo de 10 sessões
para a defesa do governador.
A decisão será publicada ho-
je no Diário Oficial do Poder
Legislativo e haverá nova in-
timação de Witzel.

A decisão obteve 23 votos,
do total de 25 parlamentares
integrantes da comissão,
com duas ausências. A co-
missão conta com um repre-
sentante de cada partido
com representação na Ca-
sa.

No último dia 24, a comis-
são suspendeu a contagem
de prazo da defesa do go-
vernador até a vinda de in-
formações do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) que
embasaram a investigação.

Witzel foi notificado no
dia 23 de junho, por meio de
seus advogados, sobre o iní-
cio do processo de impea-
chment na Alerj. A partir da
notificação, Witzel teria um
prazo de dez sessões ple-
nárias para apresentar sua
defesa, contagem que foi
suspensa com a decisão da
comissão tomada no dia se-
guinte à notificação. A par-
tir do fim desse prazo ou da
apresentação da defesa, a
comissão especial tem
mais cinco sessões para ela-
borar um parecer sobre a
denúncia, que é levado a
plenário.

Caso a maioria absoluta
dos deputados (36 votos) de-

MEIO AMBIENTE

MPF pede a
Justiça que
afaste ministro
Ricardo Salles

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O MPF (Ministério Público
Federal) pediu à Justiça Fe-
deral ontem que afaste Ri-
cardo Salles do comando do
Ministério do Meio Ambien-
te. O pedido, em caráter de
urgência, é parte de uma
ação civil pública movida
por 12 procuradores da Re-
pública que afirmam que
Salles tem praticado uma
"desestruturação dolosa das
estruturas de proteção ao
meio ambiente".

Os procuradores acusam
no pedido que Salles exe-
cuta uma desestruturação
das políticas públicas relac-
cionadas à pasta como as
ações normativas, orçamen-
tárias, de fiscalização e
transparência. A peça pede
que o ministro seja conde-
nado por improbidade ad-
ministrativa, ensejando pu-
nições como a perda da fun-
ção pública, suspensão dos
seus direitos políticos, pa-
gamento de multa e proi-
bição de contratar com o po-
der público e de receber be-
nefícios e incentivos fis-
cais.

Os procuradores afirmam
ainda que as ações de Ricar-
do Salles à frente da pasta
"apontam para uma direção
contrária à efetivação do
projeto constitucional para
o meio ambiente".

Em nota ontem, o minis-
tro afirma que a ação do Mi-
nistério Público é uma “ten-
tativa de interferir em po-
líticas públicas”. “As alega-
ções são um apanhado de
diversos outros processos já
apreciados e negados pelo
Poder Judiciário, uma vez
que seus argumentos são
improcedentes”, diz Salles
em trecho da nota.

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba),
deputado Nelson Leal (PP),
foi comunicado oficialmen-
te da decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), que
cassou em definitivo o di-
ploma do primeiro suplen-
te, Luizinho Sobral (Pode-
mos). Com a comunicação, o
caminho fica aberto para
Angelo Almeida (PSB) assu-
mir a suplência.

Foram anexadas ao comu-
nicado cópias dos acórdãos
publicados no Diário da Jus-
tiça Eletrônica. Ex-prefeito
de Irecê, Luizinho Sobral, te-
ve o recurso contra a cassa-
ção do diploma negado no
início deste mês de julho. So-
bral, de acordo com o texto
da publicação, “foi condena-
do em ação de investigação
judicial eleitoral às penas de
cassação do diploma de pre-
feito e de inelegibilidade por
uso indevido dos meios de
comunicação”.

O diploma de primeiro su-
plente de Luizinho Sobral foi
cassado no dia 16 de março
deste ano. O julgamento foi
realizado no plenário do Tri-
bunal Superior Eleitoral, re-
ferente ao recurso contra ex-
pedição de diploma de Sobral
a deputado estadual nas elei-
ções 2018. Por unanimidade,
Luizinho deixou a suplência.

Ângelo Almeida
Com a mudança, existe a ex-
pectativa de que Ângelo Al-
meida assuma uma vaga na
Assembleia ainda este ano,
uma vez que ele é aliado do
governador Rui Costa. Além
disso, o desempenho de Al-
meida como vice-líder do go-
verno na legislatura passada
foi bem avaliado.

cida pela aceitação da de-
núncia, o governador é afas-
tado e é formada uma co-
missão mista que decide so-
bre a perda de mandato,
composta por cinco parla-
mentares da Alerj e cinco
desembargadores do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ). A etapa final é
conduzida pelo presidente
do TJRJ.

O pedido que pode afas-
tar o governador foi feito

pelos deputados Luiz Paulo
e Lucinha (ambos do PSDB),
que acusam Witzel de cri-
me de responsabilidade.
Segundo Luiz Paulo, pesa
contra o governador a de-
cisão do ministro do STJ Be-
nedito Gonçalves pedindo
buscas e apreensões na
Operação Placebo, mos-
trando que havia fortes in-
dícios de corrupção na área
da saúde. Witzel foi um dos
alvos da operação.

Contagem
estava
suspensa à
espera de
informações
do STJ que
embasaram a
investigação

Assembleia é
comunicada
da cassação de
Luizinho Sobral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ 13.230.966/0001-67

SINDICATO DOS MINEIROS DE JACOBINA E REGIÃO

O SINDICATO TRAB. IND.EXT.OURO MET. P.FER.MET.BAS.PED. PREC.SEMI PREC.MAR.CAL.PED. MIN.N/MET.DE
JACOBINA E REGIAO, SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA EXTRAÇÃO DE OURO, METAIS
PRECIOSOS, FERRO, METAIS BÁSICOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI PRECIOSAS, MÁRMORE, CALCÁRIO,
PEDR AS E MINERAIS NÃO-METÁLICOS DE JACOBINA E REGIÃO – SINDICATO DOS MINEIROS DE JACOBINA
E REGIÃO, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 13.230.966/0001-67, sediada à Praça Aníbal Augusto
Oliveira, nº. 88, 1º Andar, Centro, Jacobina, Bahia, CEP.: 44.700-000, por seu presidente em exercício, observando
as disposições estatutárias, convoca toda a categoria para ASSEMBLEIA GERAL O RDIN&Aac ute;RIA(ELEITORAL),
que ocorrerá no dia 20 de julho de 2020, às 10:00 (dez horas), em frente a sede do Sindicato, referente a eleição do
Sistema Diretivo da entidade, para deliberar sobre: a) data, hora e local da votação; b) eleição da Comissão Eleitoral;
e c) período e prazo de inscrição de chapa. Informa, ainda, que o Sindicato providenciará e adotará as medidas de
saúde necessá rias, conforme orientações da OMS e Ministério da Saúde. Jacobina, Bahia, 07 de julho de 2020.
Germinaldo da Silva Oliveira – Presidente, Roque Oliveira da Silva – Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 019/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição/confecção e instalação de lousa em
vidro a serem utilizados nas escolas da rede Municipal de Ensino. A Sessão ocorrerá no dia 20 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, 06 de julho de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

Foi FRACASSADA a LICITAÇÃO 063-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO020-2020 – Objeto: Registro de
preços para contratação de empresa especializada em envazamento de glp em botijão de gás de 13
kg, através da apresentação de ticket vale gás, para atender as escolas da Rede Pública Municipal de
Ensino. Tipo:Menor preçoglobal. Fica REMARCADA para a Data: 21/07/2020 às 08h30.Informações
no Departamento 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. Edital no site: www.licitacoes-e.
com.br. Feira de Santana, 06/07/2020.Fabrício dos Santos Amorim - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30844939.2020.PP.0033.SENAICI
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em obra de montagem de central de água gelada e
centrais térmicas de refrigeração e ar condicionado, conforme edital e seus anexos.
Data de Abertura: 23/07/2020 às 10h00min, horário local.

Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

Salvador, 07/07/2020
Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

CHAMADA PUBLICA E RESULTADO DE TP004-2020
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

CHAMADAPÚBLICA - 003/2020 - objeto: É a aquisição parcelada de 9000kg de farinha demandioca processada
e empacotada em embalagem de 01 kg direto da agricultura familiar destinado a preparação da merenda escolar
do Município a partir de 07/07/2020 a 07/08/2020 das 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 16:00; O edital poderá
ser retirado no site www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura
Municipal de Itagimirim. Josenei Barbosa dos Santos Silva - Pregoeiro e Presidente da COPEL.
RESULTADOECONVOCAÇÃODA TOMADADEPREÇO - 004/2020 - Empresas Participantes: C VDESOUZA
EIRELI - CNPJ: 14.246.534/0001-07 e CONSTRUTORA PONTA NEGRA EIRELI - CNPJ 15.544.496/0001-
31; Empresa Habilitada: CONSTRUTORA PONTA NEGRA EIRELI - CNPJ 15.544.496/0001-31, ficando
convocado seu representante para abertura do envelope de proposta de preço no dia 09/07/2020 as
09:00hs na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio da Prefeitura. Josenei Barbosa dos
Santos Silva - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS HIERÁRQUICOS CP Nº 002/2020.
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

O Secretário Municipal de Infraestrutura de Lauro de Freitas/Ba, torna público, o JULGAMENTO DOS
RECURSOS HIERÁRQUICOS da CP Nº 002/2020. Tipo: Menor Preço por Lote, na forma de Execução
Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação
Asfáltica e Urbanização de Ruas da Etapa III do Pac Itinga - Lote 1 - Poligonal III - Loteamento
Maria Antonieta, Poligonal IX - Loteamentos Santa Júlia / Vila De Sena e Poligonal XI - Loteamento
Novo Horizonte, Lote 2 - Poligonal IV - Jardim Talismão e Poligonal VI - Jardim Taubaté e o Lote
3 - Poligonal V - Jardim Tropical em Lauro de Freitas. Termo de Compromisso Nº 222.615.19/2007
Obras do Pac Itinga, no Município de Lauro de Freitas. Conforme Planilhas, Termo de Referência,
Especificações Técnicas e Projetos em CD Anexo no Edital. Impetrados pelas empresas: Pavloc
Construções e Locação e Máquinas Ltda. Processo Administrativo Nº 06615/2020 e Gradus
Construtora Ltda. Processo Administrativo Nº 06622/2020, com fundamento no Parecer Jurídico
da PGM no mérito, julgo pelo IMPROVIMENTO do Recurso impetrado pela Pavloc Construções
e Locação e Máquinas Ltda. Processo Administrativo Nº 06615/2020 e julgo pelo PROVIMENTO
do Recurso impetrado pela Gradus Construtora Ltda. Processo Administrativo Nº 06622/2020. O
inteiro teor da Decisão se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição
por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão
do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Por taria SECAD Nº 003
de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Cesar Augusto Sampaio
- Secretário Municipal de Infraestrutura. Lauro de Freitas, 06 de julho de 2020.
AVISO DE JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019

A COPEL torna público os JULGAMENTO das HABILITAÇÕES do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
003/2019. Tipo: Técnica e Preço. Objeto: Seleção de organização social de direito privado sem
fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde (O.S) em conformidade com a Lei
Municipal nº 1.736 de 05 de Setembro de 2018 (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº4328
de 11 de Outubro de 2018), para celebração de contrato de gestão no gerenciamento e execução
de ações e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção Especializada do município de
Lauro de Freitas/Ba, conforme condições fixadas neste Edital e seus Anexos. Após a análise da
Habilitação Jurídica (subitem 9.1.1), Regularidade Fiscal e Trabalhista (subitem 9.1.2), Qualificação
Econômico-Financeira (subitem 9.1.3) e Qualificação Técnica (subitem 9.1.4), a Secretaria
Municipal de Saúde emitiu Parecer conclusivo através do qual julga HABILITADAS as empresas
Instituto Albatroz de Desenvolvimento Humano e IBDS - Instituto Baiano para o Desenvolvimento
da Saúde. E INABILITADAS as empresas Associação de Proteção a Maternidade e Infância de
Ubaíra - S3 Estratégias e Soluções e Saúde e Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social
- Instituto Provida. O inteiro teor do Parecer Técnico se encontra à disposição dos interessados,
exclusivamente via requisição por telefone: 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo
em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na
Por taria SECAD nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados.
Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 06 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 001-2020-TP

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura da Tomada de Preços nº 001-2020-TP, do tipo menor
preço GLOBAL para “Execução de obras de pavimentação em paralelepípedos, em vias públicas na sede
do município de Ibipitanga/BA”, conforme especificações no Edital e seus anexos. Valor global de R$
528.023,44 (quinhentos e vinte oito mil e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). Prazo: 06 (seis)
meses. Edital disponível no site: ibipitanga.ba.gov.br DATA DA SESSÃO: 23.07.2020 ás 8:30 horas. Inf.:
Telefone: (77) 3674-2022, email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga-Bahia, 06/07/2020. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira- PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 14.217.343/0001-17

A Prefeitura Municipal de Macururé avisa aos interessados que está disponível na sede da
Administração o edital Concorrência Pública nº 001/2020 objetivando contratação de empresa
especializada para fornecimento de equipamentos e mão de obra para implantação de micro–usinas
de geração de energia fotovoltaica em todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pertencentes ao
Município de Macururé. Presidente da CPL: Alex André Alves Gomes, data de abertura 06/08/2020,
Informações: copel.prefeituramacururé@outlook.com telefone(75) 3284-2162 das 8:00 as 12:00
horas. Macururé, 06/07/2020.

AVISODECONVOCAÇÃO

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, Lei nº 13.979/2020,
e a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica
aos interessados no Pregão Eletrônico – SMS nº 201/2020, Processo
nº 7.378/2020, cujo objeto éREGISTRODEPREÇOSPARAAQUISIÇÃODE
FÓRMULA NUTRICIONAL que fica programado o início do recebimento
das propostas a partir das 8h do dia 20/07/2020 até as 9h do dia
21/07/2020, às 9h (abertura de propostas) e às 10h (Sessão deDisputa dos
Preços). Atenção: horário de Brasília. Os Editais e seus Anexos estarão
disponíveis nos endereços eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 03 de julho de 2020. José Egídio de
Santana – Presidente COPEL/SMS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2020. Objeto. Seleção das melhores propostas
de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição demedicamentos e insumos
para pacientes insulinodependentes, em atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de
Campo Formoso-Bahia. Início da sessão pública: às 09:00 horas do dia 20/07/2020 (Horário de Brasília)
– Licitação BB: 822468. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados gratuitamente no
site do Município http://campoformoso.ba.gov.br/transparencia/consultas/licitacoes e www.licitacoes-e.
com.br. 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.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO – SAAE
PREGÃO PRESENCIAL (SAAE) 15/2020 – SRP. Objeto: serviço especializado de análises laboratoriais
em amostras de água bruta, de água tratada e efluente, para verificação de níveis de agrotóxicos,
metais pesados, cianobactérias, cianotoxinas, clorofila-a, trihalometanos, parâmetros físico-químicos
e bacteriológicos. Dia 17/07/2020 às 8:30h. Editais: tel. 7436149800/36149803 ou e-mail: saae.
licitacoes@hotmail.com. Juazeiro/Ba, 07/07/2020. Acácio Santos Siqueira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020 – REGISTRO DE PREÇOS 06/2020.

CNPJ N: 13.858.675/0001-18

A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 13/07/2020 às 09:00h, em sua sede para Registro
de Preços de kit de testes de imunocromatografia rápida para detecção do COVID 19. Edital https://www.
novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: 7www.novacanaa.ba.org.
br Ana Paula Matos da Silva – 07/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2020. Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de alimentos, prioritariamente
ricos em proteínas. Dia 17/07/2020 às 9h. COD. Licitações-e: 822665. /////// PREGÃO ELETRÔNICO
05/2020. Menor preço global. Objeto: Aquisição de uma pick-up cabine dupla, 4x2 flex, câmbio
automático. Dia 17/07/2020 às 10:30h. COD. Licitações-e: 822671. Local: www.licitacoes-e.com.br.
Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 07/07/2020. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

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 051/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 21/07/2020 às 13h30min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de Construção para
Salvador e Região Metropolitana - BB: 822752 - Famílias(s): 45.10; 47.30, 51.10,51.30,53.40, 55.30 e 80.30 - 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 - 06/07/2020. Isabela Figueiredo Dultra Lima –
Pregoeiro(a) Oficial.


