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EM ILHÉUS Rui determina limite de
terreno e diz: ‘Não vou comer pressão
de traficante’
www.atarde.com.br/politica

politica@grupoatarde.com.br

CPI DA COVID
Evasivo em oitiva,
ministro irritou
membros da
Comissão
INFORME PUBLICITÁRIO

VÍRUS E PETROBRAS
JOSÉ MENDONÇA

joseandrademendonca@hotmail.com

Momento atual é triste, pode
acontecer outros vírus. No lugar de controlar horários abrir
24h shopings, supermercados,
lojas, farmácias, bares, restaurantes e liberar os ambulantes.
Controlar a entrada e saída das
pessoas, se necessário. O que
está acontecendo é uma insegurança, trazendo aglomerações.
Escrevemos artigo em janeiro
de 2008, sugerindo A Hora da
Educação no horário nobre da
televisão com a participação
da imprensa escrita e falada,
publicado, jornal e Facebook,
para estudiosos falarem sobre
os temas: a gravidez da mulher;
o cuidado dos pais e educadores no acompanhamento da
criança, jovens e adolescentes.
Destaque: Saúde, educação,
formação da personalidade,
alimentação, atividade física.
Meio ambiente, educação no
trânsito, administração pública, empresa, presidencialismo,
parlamentarismo, efeitos da
sonegação, corrupção, comportamento do parlamentar. Assim, vamos encontrar melhor
relacionamento, entendimento,
valorização da pessoa humana,
vida com saúde, educação e
trabalho. Se tivessem implantado a Hora da Educação, estaríamos sabendo evitar a transmissão do vírus. E não estaríamos
vendo problemas econômicos,
desempregos, falta de saúde,
educação, desenvolvimento,
fome e miséria. O Brasil com
toda riqueza, não tem futuro
sem um projeto nacional. Dividido os estados independente
de tamanho, doze regiões, quatro deputados estudais, um deputado federal, seis senadores
estaduais.
O comportamento em muitos
parlamentares no Congresso
falta dignidade com a dimensão
e importância da democracia.
Tem parlamentares que não
têm atenção para dialogar com
o que está na tribuna.
Não vamos contar história
passada porque é grande. No
governo do professor Fernando
Henrique Cardoso, escrevi
artigo Não à Privatização
da Petrobras, publicado em
Feira Hoje, Feira de Santana,
fevereiro/1994. Não alcanço
continuar pensando em destruir
o patrimônio do brasileiro.
ARTIGO TEM SETE PARÁGRAFOS, PARA SE INTEIRAR ENTRE NO FACEBOOK: JOSÉ A.
MENDONÇA.

Queiroga diz que tratamento precoce
não é decisivo e defende vacinação
Jefferson Rudy / Agência Senado

DA REDAÇÃO

O atual ministro da Saúde do
governo de Jair Bolsonaro,
Marcelo Queiroga, prestou
depoimento ontem à CPI da
Covid. Tachado de pouco objetivo, Queiroga esquivou-se
de muitas das perguntas dos
senadores consideradas importantes para elucidação
da atuação do governo no
combate à pandemia.
Em relação ao tratamento
precoce, uma bandeira defendida pelo presidente Bolsonaro e sem embasamento científico, o ministro afirmou que
os médicos têm autonomia
para decidir sobre o procedimento. Quando questionado se era ou não favorável à
prática, Queiroga voltou a defender a autonomia médica.
O relator da Comissão, senador Renan Calheiros
(MDB-AL) perguntou diversas vezes se Queiroga compartilhava da opinião do
presidente Jair Bolsonaro de
que a cloroquina deve ser
usada para tratar a Covid. O
medicamento não tem eficácia para a doença.
Em todas as respostas,
Queiroga dizia que a questão
é técnica. Ele também alegou
que a questão deve ser decidida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec).
"Conforme já externei,
não faço juízo de valor acer-

mou que o Governo Federal
tem um contrato na iminência de ser assinado para
aquisição de 100 milhões de
doses de vacinas da Pfizer,
sendo que 35 milhões devem
chegar em setembro.

Autonomia

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em seu depoimento ontem à CPI da Covid

Ministro disse
concordar com
a autonomia de
estados para
adotar medidas
de restrição,
como o
“lockdown”

ca da opinião do presidente
da República. Essa questão é
de natureza técnica. Essa
medicação, como outras, foi
suscitada no tratamento da
Covid. No começo, o uso
compassivo foi feito em diversas instituições. E já existem estudos controlados
que mostram que pacientes
mais graves, em UTI, não
tem efeito. Em pacientes intermediários, não tem efeito", respondeu Queiroga.
Pressionado sobre as falas

de Bolsonaro sobre o “tratamento precoce”, o ministro da Saúde negou-se a avaliar as opiniões do presidente e avaliou que a questão
não é decisiva. “Essa questão
do tratamento precoce não é
decisiva no enfrentamento
à pandemia. O que é decisivo
é a vacinação e as medidas
não farmacológicas [uso de
máscara e distanciamento
social]”, afirmou Queiroga.
O ministro defendeu a vacinação em massa e infor-

Questionado pelo senador
Tasso Jereissati (PSDB-CE) se
concordava com a autonomia de estados para adotar
medidas de restrição, como
"lockdown": “claro que eu
concordo”, afirmou.
Para Queiroga, as reiteradas declarações de Bolsonaro contrárias às vacinas contra Covid-19 – como a frase
em dezembro de 2020 dizendo que não se responsabilizaria se alguém virasse jacaré após tomar a vacina da Pfizer – não prejudicam a campanha nacional
de imunização.
"Essa são posições externadas pelo presidente da República que eu penso que
não tem impacto na campanha de vacinação. A população brasileira, mais de 85%,
em pesquisas, mostram que
querem receber a vacinação
e o governo enviou uma Medida Provisória ao Congresso
alocando mais de R$ 20 bilhões para aquisições de vacinas", disse o ministro.
CONFIRA A ÍNTEGRA DA MATÉRIA
NO PORTAL A TARDE

REAÇÃO A BOLSONARO

RISCO

Governo da China diz que se
opõe a politização do vírus

Barroso: voto impresso
traria judicialização e caos

DA REDAÇÃO

O governo chinês reagiu ontem à insinuação do presidente Jair Bolsonaro de que o
país asiático poderia ter criado a Covid-19 em laboratório.
Em declaração à imprensa, o
porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, afirmou se
opor à "politização e estigmatizarão do vírus". “Nos
opomos firmemente a qualquer tentativa de politizar e
estigmatizar o vírus”, disse.
Wenbin foiquestionado sobre a declaração do presidente brasileiro durante uma coletiva. O diplomata disse que
o verdadeiro inimigo atual-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

LICITAÇÃO Nº 039/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos, Medicamentos de Controle Especial Portaria 344/98, Ampolagens e Contraceptivos. Para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde no uso de suas atribuições. Tipo: Menor Preço por lote. Data: Abertura das propostas:
24/05/2021, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 24/05/2021, às 09:45 hs. Endereço Eletrônico:
www.licitacoese.com.br , Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoes-e.com.br. Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as
18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 07/05/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Condôminos do “Condomínio Shopping Liberdade”, situado na Estrada da Liberdade, nº 405 Liberdade, nesta cidade, para que se façam presentes à Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada no dia 20 de maio de 2021 (quinta-feira), na praça de alimentação do primeiro piso do mencionado
Condomínio, às 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença dos condôminos que representam no
mínimo 50% (cinquenta por cento) das frações ideais do terreno e às 18:30 horas em segunda convocação,
com qualquer número de condôminos presentes, tendo como pontos de pauta os seguintes:
1) Análise e aprovação das contas dos seguintes períodos:
a) Março de 2018 a Janeiro de 2019;
b) Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020;
c) Fevereiro de 2020 a Janeiro de 2021.
2) Eleição de síndico e subsíndico para o período de 2021-2023;
3) Eleição do conselho consultivo para o período de 2021-2022.
Registra-se que os relatórios contábeis dos referidos exercícios estão disponíveis para análise pelo link: https://
mtscondominiosapp.com21.com.br/frontend/public/#/login e também na Administração do Condomínio.
Salvador, 06 de Maio de 2021
Wellington Marcos Cruz Bonfim
Síndico

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO Nº 005/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de
Mucugê, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e a Secretaria de
Educação e Esporte de Mucugê-Ba - CONTRATO Nº 112/2021 – Contratada- RB ALVES EIRELI,
CNPJ N.º 28.173.471/0001-10, VALOR: R$ 77.850,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais).
LOTE: 1, CONTRATO Nº 113/2021 – Contratada- DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS, CNPJ N.º
08.110.302/001-24, VALOR: R$ 76.527,40 (setenta e seis mil e quinhentos e vinte e sete reais
e quarenta centavos). LOTES: 2 e 5, CONTRATO Nº 114/2021 – Contratada- JOVELINO SILVA
SAMPAIO-ME, CNPJ N.º 22.853.595/0001-60, VALOR: R$ 52.950,00 (cinquenta e dois mil e
novecentos e cinquenta reais). LOTE: 3 , CONTRATO Nº 115/2021 – Contratada- FRANCISCO
LUIS DE SOUZA DE ANDRADE, CNPJ N.º 26.975.713/0001-64, VALOR: R$ 49.804,80 (quarenta e
nove mil e oitocentos e quatro reais e oitenta centavos). LOTE: 4 - OBJETO: Aquisição de gêneros
alimentícios destinados ao atendimento da demanda das diversas Secretarias, órgãos e setores
do Município de Mucugê-BA, conforme condições, especificações e quantitativos especificados
no edital e respectivo termo de referência: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA:
03.01.000, 03.01.001, 05.01.001, 07.01.000, 06.01.000, 08.01.000, 09.01.001, 09.01.002.
ATIVIDADE: 2.003, 2.012, 2.013, 2.017, 2.020, 2.022, 2.024, 2.026, 2.028, 2.029, 2.031,
2.035, 2.036, 2.038, 2.043, 2.047; ELEMENTO: 33.90.30.00.00- FONTE: 00.00.00, 71.01.00,
61.02.00, 72.04.00, 09.14.00, 09.16.00, 72.19.00, 09.29.00 -VIGÊNCIA: 06/05/2022; DATA DA
ASSINATURA: 06/05/2021.

mente é o vírus, e que os países devem se unir para derrotá-lo. “O vírus é o inimigo
comumdahumanidade.Atarefaurgenteagoraéquetodos
os países se unam na cooperação e se esforcem por
uma vitória rápida e completa sobre a epidemia”, disse.
Em um evento no Palácio
do Planalto na quarta-feira,
Bolsonaro insinuou que o
país asiático teria se beneficiado economicamente da
pandemia do novo coronavírus e que a doença foi criada em laboratório como forma de desencadear uma
“guerra química”.
“É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em la-

boratório ou nasceu porque
um ser humano ingeriu um
animal inadequado. Mas está
aí, os militares sabem que é
guerraquímica, bacteriológica e radiológica. Será que não
estamos enfrentando uma
nova guerra?”, afirmou.
O presidente também disse: “Qual o país que mais
cresceu seu PIB?”, em referência ao crescimento do
PIB chinês em 2020.
Mais tarde, no Rio de Janeiro, o presidente afirmou
que “não falou a palavra China” no discurso e que o Brasil vai continuar vendendo
para o país asiático e que a
China “precisa comprar o
que produzimos aqui”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 06/2021
A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 19/05/21 às 08:00h, em sua sede para
Registro de Preços de Gasolina comum, para abastecimento da frota Municipal. Edital na sede. T:(73)
32072630. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula Matos
da Silva – 07/05/21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAI

LICITAÇÃO Nº 038/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de consumo odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no uso de suas atribuições. Tipo:
Menor Preço por lote. Data: Abertura das propostas: 21/05/2021, às 14:00 hs; Inicio da sessão para
disputa: 21/05/2021, às 14:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br , Edital e Divulgação
dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoes-e.com.br . Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118.
Andaraí, 07/05/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 O Município de Monte Santo no Estado da Bahia,
torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL de nº 024/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de gerenciamento e publicação de atos oficiais no Diário Oficial do Município, Diário Oficial da União, jornais
de grandes circulações e publicações avulsas em atendimento a Lei de acesso à informação. A abertura dos
envelopes e da disputa acontecerá no dia 19/05/2021, às 08h30min. Os interessados poderão adquirir o Edital,
na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário
das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, mais informações pelo e-mail: copelmontesanto@
gmail.com e/ou pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 06 de maio de 2021, Danilo Rabello
Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO Nº 007/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê, Fundo
Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e a Secretaria de Educação e Esporte de Mucugê-Ba
- CONTRATO Nº 103/2021 – Contratada- FLORACI SANTOS COSTA ARAÚJO, CNPJ/CPF N.º 756.634.225-87,
VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). LOTE: 1 - CONTRATO Nº 104/2021 – Contratada- NEIDE
MENDONÇA NUNES, CNPJ/CPF N.º 000.041.905-21, VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). LOTE:
2, CONTRATO Nº 105/2021 – Contratada- DELVITA OLIVEIRA COSTA, CNPJ/CPF N.º 861.124.775-21, VALOR:
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). LOTE: 3, CONTRATO Nº 106/2021 – Contratada- KAROLINE
ALVES SILVA, CNPJ/CPF N.º 861.124.775-21, VALOR: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais). LOTE:
4, CONTRATO Nº 107/2021 – Contratada- GUILHERMINDA DA SILVA SANTOS FERREIRA, CNPJ/CPF N.º
528.202.625-20, VALOR: R$ 14.875,00 (quatorze mil e oitocentos e setenta e cinco reais). LOTE: 5. CONTRATO
Nº 108/2021 – Contratada- ANTÔNIO PROFETA SILVA, CNPJ/CPF N.º 756.629.495-49, VALOR: R$ 21.480,00
(vinte e um mil e quatrocentos e oitenta). LOTE: 6, CONTRATO Nº 109/2021 – Contratada- RAFAEL NUNES
CERQUEIRA, CNPJ/CPF N.º 396.652.068-00, VALOR: R$ 90.050,00 (noventa mil e cinqüenta reais). LOTE:
7,8,9 e 12, CONTRATO Nº 110/2021 – Contratada- RAILDA SANTOS LIMA, CNPJ/CPF N.º 019.440.315-70,
VALOR: R$ 20.475,00 (vinte mil e quatrocentos e setenta e cinco reais). LOTE: 10 CONTRATO Nº 111/2021 –
Contratada- SÔNIA APARECIDA NUNES PROFETA CERQUEIRA, CNPJ/CPF N.º 36.565.296/0001-35, VALOR:
R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e ). LOTE: 11 - OBJETO: Prestação de serviços no fornecimento de refeições
prontas e buffet ao Município de Mucugê, Bahia, para atender a demanda dos Fundos e diversas Secretarias,
órgãos e setores, conforme especificações do Anexo 01, do Edital: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
GESTORA: 03.01.000, 03.01.001, 05.01.001, 07.01.000, 06.01.000, 08.01.000, 09.01.001, 09.01.002.
ATIVIDADE: 2.003, 2.012, 2.013, 2.017, 2.022, 2.024, 2.026, 2.029, 2.031, 2.035, 2.036, 2.038, 2.043, 2.047;
ELEMENTO: 33.90.36.00.00 e 33.90.39.00.00 - FONTE: 00.00.00 ,71.01.00, 61.02.00, 72.04.00, 09.14.00,
09.16.00, 72.19.00, 09.29.00 -VIGÊNCIA: 06/05/2022; DATA DA ASSINATURA: 06/05/2021.

DA REDAÇÃO

O presidente do Tribunal SuperiorEleitoral(TSE),LuísRoberto Barroso, afirmou que a
eventual aprovação do voto
impresso, atualmente discutida no Congresso, teria como consequência um "desejo imenso de judicialização"
dos resultado eleitorais. "Nós
vamos criar o caos no sistema que funciona muitíssimobem",disseBarroso,em
entrevista à Globonews.
O presidente da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira
(PP), criou uma comissão especial para discutir a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria da
deputada Bia Kicis (PSL), que
obriga o voto impresso. O
texto determina a impressão de cédulas em papel na
votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos no País.
Barroso afirmou ainda
que, em uma democracia,
nenhum tema é "tabu", mas

reforçou que a urna eletrônica é "totalmente confiável". "Nós temos elementos
mais do que suficientes para
demonstrar a absoluta confiabilidade do sistema. Eu
não parto do pressuposto de
má-fé. Eu sempre parto do
pressuposto de que as pessoas estão de boa-fé. E, portanto, acho que há um certo
grau de desconhecimento
sobre como o sistema funciona e como ele pode ser
auditado. Para usar a palavra
da moda, ele pode ser conferido na sua integridade. A
cada passo", declarou.
O ministro informou que
gravou recentemente o passo a passo da demonstração
do funcionamento do sistema e de como pode ser verificado por partidos e pelo
Ministério Público. "Eu espero, com isso, afastar qualquer
tipo de dúvida de quem a
cultive. Embora as pesquisas
demonstrem que a maior
parte da população confia no
sistema", completou.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n° 034/2021, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de
comunicação visual para as Secretarias do Município de Itororó. A entrega e abertura das propostas
serão no dia 20 de maio de 2021, às 09:00h (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à
Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O 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, 06 de maio de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira
PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
LICITAÇÃO Nº 871308

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de adaptação com
fornecimento de materiais, bem como, fabricação, fornecimento e instalação/montagem de produtos e
equipamentos de marcenaria, paisagismo, persianas, vidros aparelhados e painéis de vidro, além de
fornecimento de eletro-eletrônicos, incluindo entrega, conforme condições e especificações no Edital.
ABERTURA: 19/05/2021 às 08h30.
EDITAL NO SITE: http://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf

INFORMAÇÕES: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.

Salvador, 07 de maio de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS-BA

ERRATA DO AVISO E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL – TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2021
O Presidente da CPL torna pública a errata da abertura de processo de licitação na modalidade Tomada
de Preço n°. 001/2021; critério de julgamento: menor preço; regime de empreitada por preço global; objeto:
Onde se Ler: serviços de Reforma do Centro Cultural, nos termos do contrato de repasse n° 832421/2016/
MTUR/CAIXA, Ler se:serviços de melhorias e adequação do Centro Cultural nos termos do contrato de repasse n° 887284/2019/MC/CAIXA, e conforme especificações detalhadas no instrumento convocatório: valor
total estimado de R$ 309.487,96 (trezentos e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos); prazo de execução: onde se ler: seis meses , Ler se: Três meses; sessão de julgamento: 25/05/2021,
09:00h. A presente errata não traz prejuízo ao certame, pois os prazos da modalidade estão de acordo com
a Lei vigente mesmo a contar desta publicação; Edital disponível httpps:///pmmacaubas.transpparenicaoficial.com.
br//diariooficial_2021//index.pphpp?ppaggina=editais, http://macaubas.ba.gov.br/licitacoes/ ou nesta Prefeitura.
Informações (77) 98105-8098 ou email: licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macaúbas, 05 de maio de 2021.
EDBÉRIO MARCONDES NASCIMENTO CAIRES
Presidente da CPL

