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BALANÇO Bolsonaro conversou com
Associação dos Magistrados Brasileiros

Mourão
minimiza
manifestação
contra STF

Presidente
recebe plano
para acolher
juízas afegãs

PEDRO RAFAEL VILELA
Agência Brasil, Brasília

O presidente Jair Bolsonaro
se reuniu ontem no Palácio
do Planalto com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Renata Gil. Após o encontro, ela
falou com a imprensa sobre
a visita. A AMB lidera, desde
o ano passado, uma campanha humanitária para que o
Brasil acolha juízas do Afeganistão, que passaram a ficar sob ameaça após a tomada de controle do país pelo grupo islâmico Talibã, cujo regime político envolve
uma série de restrições ao
trabalho e educação das mulheres.
"Na verdade, eu vim agradecer, porque foi através de
uma iniciativa do presidente que a gente montou, com

DA REDAÇÃO

a Casa Civil, o plano com a
emissão de vistos provisórios. E esse modelo que o
Brasil adotou foi o modelo
vencedor, tanto que em nenhum outro país a gente teve um acolhimento como
esse, bem-sucedido", afirmou Renata Gil.

Visto humanitário

Em outubro de 2021, dez magistrados afegãos e seus familiares, a maioria mulheres, chegaram ao Brasil após
receberem visto humanitário do governo brasileiro. A
ação foi coordenada pela
AMB, em parceria com a Associação dos Juízes Federais
do Brasil (Ajufe), após informações de que pelo menos
270 juízas estavam em situação de vulnerabilidade no
país do Oriente Médio, em
meio à ascensão do Talibã.

EXTREMA-DIREITA

O presidente Jair Bolsonaro (PL), durante cerimônia no Palácio do Planalto

A concessão do visto temporário e de autorização de
residência foi regulamentada pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça
e Segurança Pública. Segundo Renata Gil, uma segunda
parte do plano de acolhimento das juízas afegãs foi
entregue ao presidente da
República.

"Eu vim entregar a parte
final do plano, que está todo
desenhado. Esse plano foi
entregue ao governo federal, foi entregue também às
autoridades nos países que a
gente tem visitado", informou.
Além de tratar do acolhimento humanitário, a assessoria da AMB informou que

Renata Gil e Jair Bolsonaro
também conversaram sobre
a campanha Sinal Vermelho
Contra a Violência Doméstica, que incentiva mulheres
vítimas de ameaças e agressões a pedir ajuda por meio
de um X vermelho na palma
da mão. A campanha também é uma iniciativa da associação dos magistrados.

Um dia após manifestações
de extrema-direita que pediram o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF), o
vice-presidente da República,
Hamilton Mourão (Republicanos), alegou que o episódio
faz parte da “liberdade de expressão” e que os que atacavam a Suprema Corte eram
umaumaminoria.“Temgentequequerisso,masaimensa
maioria do povo não quer.
Não é? Normal”.
No último domingo, anifestações a favor de Bolsonaro aconteceram em algumas cidades brasileiras. Em
Brasília, o ato aconteceu na
Esplanada dos Ministérios,
mas teve um público menor
do que no 7 de setembro.
Muitos dos manifestantes
de extrema-direita e apoiadores do presidente Bolsonaro usavam placas pedindo o
fechamento do STF e a instalação de um novo governo
militar, semelhante ao que
aconteceu no Brasil entre
1964 e 1985. Também foram
promovidas manifestações
de esquerda, se destacando o
ato em São Paulo com centrais sindicais e a participação do ex-presidente Lula.

LEM

DEPUTADO

Edis querem CPI contra presidente

Prorrogado por 60 dias o
inquérito contra Silveira

DA REDAÇÃO

Após denúncia feita pelos
vereadores Nei Vilares (PP) e
Daiane Faedo (Patriota) no
Ministério Público da Bahia,
na qual pedem explicações
sobre a compra de café em
uma loja de cosméticos, o
problema parece só crescer
para o presidente da Câmara
Municipal de Luís Eduardo
Magalhães, Fernando Fernandes (UB).
É que foi protocolado ontem no setor jurídico da Câmara, um Requerimento para que seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para “investigar, no prazo de até 180 (cento

e oitenta) dias, a prática de
atos ilícitos e irregulares no
âmbitodalicitação paraaquisição de gêneros alimentícios
e materiais de copa e cozinha,
para atender as necessidades
da Câmara Municipal de Luís

Denunciantes
suspeitam de
superfaturamento em compras
de produtos
alimentícios

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 Objeto: Contratação de empresa para prestação de
Serviço de Locação de Estrutura Metálica, Sonorização, Luz Cênica, Painel de Led, Mini Trio e Gerador, para os Festejos da Terra do Divino, conforme especificações do Edital. Tipo: menor preço Lote. Data de abertura: 13/05/2022,
às 08:15h. Local: Site do Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras. Informações no e-mail:
licitacaopocoes2021@gmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial ou pelo Portal da Transparência através do site https://pocoes-ba.portaltp.com.br/consultas/
documentos.aspx?id=34. Irenilda Cunha de Magalhães - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

LICITAÇÃO Nº 045/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de maquinas pesadas, para recuperação das
estradas vicinais, na zona rural do município de Andaraí, objeto do Convênio 071/2022, celebrado a
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional/CAR – Secretaria de Desenvolvimento Rural/SDR, do
Governo do Estado da Bahia.Tipo: Menor preço por lote. Data: Abertura das propostas: 16/05/2022,
às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 16/05/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.
licitacoese.com.br, Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoese.com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h
as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí-ba, 03/05/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

Eduardo Magalhães/BA, (Pregão Presencial nº 037/2021 e
Pregão
Presencial
nº
001/2022) da qual se sagrou
vencedora L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA”, diz o documento.
“A presente proposição
funda-se no conhecimento
comum destes vereadores e
dasociedadeluiseduardense,
amplamente divulgado nos
meios de comunicação, de
queestaCasaLegislativaacertou a compra de PRODUTOS
SUPERFATURADOS citados
acima, firmou contrato administrativo com pessoa jurídicaDESQUALIFICADATECNICAMENTE para fornecer
taisinsumos,bemcomoREA-

LIZOU O PAGAMENTO DE MILHARES DE REAIS DURANTE
O RECESSO LEGISLATIVO para a contratada”, afirma a Requisição protocolada.
O Caso Café Perfumado
trata da suspeita de compra
feita pelo presidente da Câmara, Fernando Fernandes,
de gêneros alimentícios em
uma loja de cosméticos e
perfumaria. Fernandes terá
que explicar ainda a exorbitância nos valores cobrados na aquisição dos produtos. Segundo a denúncia, de
um total de R$158 mil já pagos no item ‘água mineral’,
compra na qual existe a suspeita de superfaturamento
de quase R$ 40mil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO
No Jornal A Tarde, Edição de 29 de abril de 2022, onde se lê: Pregão
Eletrônico [935703].
LEIA-SE: Pregão Eletrônico [935849].

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Credenciamento nº 005/2022.A PMCG, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 005/2022,
cujo objeto é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante de pedreiro,
pedreiro, pintor, jardineiro, armador, carpinteiro, eletricista e encanador exclusivo para microempreendedor individual – MEI. Para atender as demandas das secretárias de Capim Grosso –Ba”,
credenciados: CASSIO DE OLIVEIRA SOUZA R$23.976,00, Capim Grosso- Ba, 27/04/2022, José
Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA

Licitação nº 044/2022 Pregão Eletrônico nº 033/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas tipo: prato feito
(quentinha/marmita), self-service, À La Carte, refeição comercial e kit lanches para atender as
necessidades das diversas Secretarias deste município.Tipo: Menor preço por lote. Data: Abertura das propostas: 18/05/2022, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 18/05/2022, às
09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br, Edital e Divulgação dos outros atosDiário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoese.
com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118.
Andaraí-ba, 03/05/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LEILÃO N° 004/2022
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 18/05/2022, às 09h (horário Brasília), fará realizar licitação
na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE, para VENDA DE 01 VEÍCULO TOYOTA COROLLA,
TIPO SEDAN, ALTIS 2.0 16V FLEX AUTOMÁTICO, ANO 2015/2016. O edital de licitação poderá ser
retirado no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-BA-2022-0 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 03 de maio de 2022.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Leiloeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

CNPJ N: 16.137.309/0001-68

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº.003/2022

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2022 A Câmara Municipal de Camaçari, através da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 004/2022.
A sessão pública será realizada no dia 18/05/2022, às 09:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de Camaçari,
situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP 42.800-907. Objeto: Contratação
de empresa especializada para a execução dos serviços de reforma e adequação de todos os setores administrativos e corredores da Câmara Municipal de Camaçari. O Edital contendo as instruções encontra-se à disposição
dos interessados no endereço eletrônico www.cmcamacari.ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto
à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, e
sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 03 de maio de 2022. Presidente da COPEL. Publique-se.

O município de Ubaitaba-BA torna público aos interessados a realização da Licitação:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE CORTE, CARREGAMENTO, ENCASCALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO TOPOGRÁFICA DE
ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE UBAITABA-BA, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Data de abertura 13/05/2022, às 08h:00Min. Por meio do site: www.licitacoes-e.com.br,.Informações no
endereço: Rua Rafael Oliveira, Centro, s/n, Prefeitura Municipal de Ubaitaba no horário das 08h às 14h,
de segunda a sexta. Editais, anexos e eventuais alterações, disponíveis no endereço eletrônico: https://
www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Ananda S. Smith – Pregoeira. Ubaitaba/BA, 03 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022

CNPJ N: 13.830.336/0001-23

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou
ontem por mais 60 dias o
inquérito aberto para apurar se o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) cometeu o crime de desobediência por ter violado o monitoramento da tornozeleira
eletrônica.
De acordo com o ministro,
um relatório da Polícia Federal demonstrou que houve ocorrências não justificadas por fim de bateria e
duas violações por área de
inclusão.
"Considerando a necessidade de prosseguimento
das investigações, notadamente no que diz respeito à
obtenção dos dados cadastrais dos usuários dos IPs
apurados, para que seja possível a apresentação dos locais físicos de onde foram
feitos acessos ao sistema da
Câmara dos Deputados, nos
termos solicitados pela Polícia Federal, prorrogo por
mais 60 dias o presente inquérito", decidiu Moraes.
A defesa de Daniel Silveira

alega que o parlamentar não
pode ser alvo de medidas
que possam restringir o
mandato, conforme foi decidido pela Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.526,
em 2017.
De acordo com os advogados, nos casos de medidas
judiciais que tenham impacto no mandato parlamentar, a decisão precisa ser
votada pela Câmara dos Deputados no prazo de 24 horas, como ocorre nos casos
de prisão.
No entanto, Moraes não
submeteu sua decisão que
determinou o monitoramento ao Congresso por entender que a medida não interfere no mandato.
No dia 20 de abril, Silveira
foi condenado a 8 anos e 9
meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir
o livre exercício dos Poderes
e coação no curso do processo.
O decreto em que o presidente Jair Bolsonaro concedeu o indulto perdoando
as penas de Silveira foi publicado no Diário Oficial da
União (DOU) no dia seguinte
ao julgamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO 13-PE/2022 - Objeto: SRP para futura e eventual aquisição de medicamentos e correlatos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Tipo
Menor Preço Grupo/Lote Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93. Edital disponível: 03/05/2022
no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 13/05/2022 às 9:00 horas no
site www.comprasnet.gov.br. Biritinga, 02/05/2022. Pedro Ramos de Cerqueira – Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Piraí do Norte
13.071.220/0001-58

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2022.

O Município de Piraí do Norte comunica que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Nº
009/2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para contratação de Pessoa Física ou Jurídica na prestação de
serviços de transporte escolar aos alunos das Redes Municipal e Estadual de Ensino, da Zona Urbana e Rural do
Município de Piraí do Norte/Ba, regida pelas Leis Federal n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 13 de maio de 2022, às 09:00 horas, na Sala do Departamento de Licitações, localizada
no Paço Municipal. Informações através do e-mail: licita.pmpn.21@gmail.com.
Piraí do Norte - Ba, 02 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA, comunica aos interessados que irá realizar o Pregão Eletrônico n° 067/2022, cujo objeto é Registro de Preço para contratação de empresa especializada para
o fornecimento de gêneros alimentícios HORTÍCOLAS (frutas) para atender ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE) na rede municipal de ensino de Candeias/BA. abertura das propostas: 17/05/2022 às 09h:30min; disputa: 17/05/2022 às 10h:30min. Edital disponível no site https://
sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br. maiores informações através do
e-mail: copel.pmcandeias@gmail.com. telefone para contato: (71) 3599-0011 ramal 3006. Candeias/BA, 02 de maio de 2022. Gilmara Conceição Ribeiro Lisboa– Pregoeira da COPEL.

A PM de São Miguel das Matas torna público a republicação do PE nº 010/2022, tipo Menor Preço
por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:00
h, do dia 03/05/22, abertura das propostas: às 08:01 h do dia 13/05/2022, data e a hora da disputa: às 10:00 h do dia 13/05/22. Sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços com profissionais nas diversas áreas da Prefeitura
Municipal de São Miguel das Matas. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.portaldecompraspublicas.com.br ou https://www.saomigueldasmatas.ba.gov.br, Informações
(75) 3676-2141. São Miguel das Matas, BA, 02/05/22. Florizete Pereira Lopes dos Santos- Pregoeira.

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 O Município de Juazeiro/BA torna público o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo o OBJETO é a formação de registro de preço a futura e eventual
contratação de empresa para o fornecimento parcelado de medicamentos, com base na listagem de “A” a “Z”,
da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA,
pelo maior desconto oferecido, elevando em consideração as seguintes classificações: ético, genérico e similar,
independente de transcrição, para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro/
BA, portanto, Fica ADIADO o início de entrega das propostas: dia 03 de maio de 2022 às 08h00. A abertura e
Julgamento das propostas para às 08:00min do dia 13/05/2022. Início da sessão de disputa às 09h30min do
dia 13/05/2022. O Edital Retificado está disponível para download no site: www.bll.org.br e https://doem.org.br/
ba/juazeiro/editais. Informações Fone: (074) 3612-3675 e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br Juazeiro/BA, 03
de maio de 2022 FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Nazaré

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

Prefeitura Municipal de Nazaré

CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 16/05/2022 às 08h:30min Nº 935084 PE025/2022
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalar, eletrodo eletrônico e aparelhos de
ultrassom de acordo com o recurso da Emenda Parlamentar 11354455000/1200-03; aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, visando atender as necessidades e suprir as demandas
dos diversos setores já em funcionamento do Complexo Municipal de Saúde Luís Eduardo Magalhães, de
acordo com o recurso da Emenda Parlamentar 11354455000/1200-07, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e especificações técnicas anexadas
ao Termo de Referência. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.
transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas
pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 02/04/2022. Sibele Borges
Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

CNPJ N: 14.235.907/0001-44

CNPJ 13.797.188/0001-92

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 16/05/2022 às 09h:00min Nº 936300 PE026/2022-SRP
Objeto: Seleção de propostas destinadas a contratação de empresa especializada, para o fornecimento de
artigos didáticos, esportivos, de escritórios, papelarias, armarinhos, ornamentação, decoração, artesanato,
corte e costura, visando atender às necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil, Ensino
Fundamental, EJA, Educação do Campo, Educação Especial e Programa de Atividade Complementar no Contra Turno, DAE – Secretaria Municipal de Educação e do Desporto, Atividades ligadas ao Departamento do
Desporto, bem como a Sede da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, de acordo com as quantidades
e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponíveis
no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.
com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711.
Nazaré, 02/05/2022. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação. Para participação ou simples acompanhamento da mesma, O interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitanet.com.br. As
propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 10/05/2022 até às 09h:00m do
dia 13/05/2022, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:15m
(horário de Brasília) do dia 13 de maio de 2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva,
com reposição de peças, acessórios e lubrificantes em embarcação – descritas abaixo - para atender as
necessidades da lancha pertencente ao Município de Cairu - Bahia. Telefone. (75) 3653-2151, Ramal:
214. Edital e divulgação dos demais atos - Diário Oficial-Site: www.cairu.ba.gov.br e www.licitanet.com.
br. Cairu - Bahia, 02 de maio de 2022. Carlos Benedito Guimarães da Silva, Pregoeiro Oficial - Decreto
nº 503, datado de 02 de março de 2021.

