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REPERCUSSÃO Presidente comentou ainda revogação de bloqueio do Telegram no País

MUDANÇA DE PLANOS

Bolsonaro diz sofrer “perseguição
implacável” por parte de Moraes

Boulos abre
mão de disputa
pelo governo
de São Paulo
Evaristo Sá / AFP

DA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
(PL) afirmou ontem ser vítima de uma “perseguição
implacável” por parte do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de
Moraes.
“Sabemos da posição do
Alexandre de Moraes. É claro, não é uma novidade o
que vou falar: é uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a
possibilidade da cassação da
chapa Bolsonaro-Mourão
por fake news. Acredite, eu
até respondi processos no
TSE por abuso do poder econômico. Deveria ter sido arquivado de ofício”, disse, durante entrevista à Rádio Jovem Pan News.
Na última sexta-feira, Moraes havia determinado o
bloqueio do Telegram no
país, após o aplicativo de
mensagens ignorar uma série de decisões judiciais. A
medida foi revogada ontem.
O app é visto como a principal plataforma para disseminação de conteúdos dos
apoiadores do presidente.
Ao comentar a decisão de
Moraes sobre o bloqueio do
aplicativo, já em entrevista a
jornalistas no Palácio da Alvorada, Bolsonaro lamentou o ocorrido. "Lamento você, ao tentar resolver alguma
coisa, prejudicar todo mundo. São dezenas de milhões
de pessoas que usam o Telegram. Você não pode prejudicar essas pessoas que
usam isso daí pra fazer negócio, usam para tratamen-

O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem o mandato marcado por tensionamentos públicos com o STF

Chefe do
Executivo
chamou as
ações do
ministo do
Supremo
contra a
desinformação
de “crime”

to médico, usam para defesa
civil. Isso é um crime, um
crime fazer isso aí", afirmou.
"É um ato, no meu entender, lamentável, que a tempo ele resolveu recuar", finalizou.

Possível vice

O presidente afirmou ainda
ontem que seu vice na chapa
para as eleições deve ser
uma pessoa nascida em Minas Gerais e "fez escola militar", numa referência clara

ao ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto.
Braga Netto é natural de
Belo Horizonte, capital mineira, e fez carreira no Exército, alcançando o posto de
general. "Vocês vão tomar
conhecimento do meu vice
pelas possíveis saídas de ministros em 31 de março", afirmou o presidente em entrevista à Rádio Jovem Pan.
Na avaliação de Bolsonaro, a possibilidade de uma
terceira via nas eleições deste ano está cada vez menor,
Rafael Menezes / Sesab / Divulgação

SAÚDE

O governador Rui Costa (PT)
inaugurou ontem o Hospital
da Criança de Jequié, a cerca
de 370 km de Salvador. Em
formato de castelo, a unidade atenderá crianças de 26
municípios da região, com
tecnologia de ponta.
O espaço vai abrigar a
emergência
pediátrica,
composta por 23 leitos destinados ao internamento
pediátrico clínico, 9 de observação, 11 poltronas para
medicação/hidratação/nebulização e 2 leitos de estabilização, além de consultórios, sala de acolhimento e
brinquedoteca.

A primeira etapa do hospital contará com 174 profissionais, entre enfermeiros, psicólogos, assistentes
sociais, nutricionistas e fisioterapeutas. A equipe médica especializada será composta por neuropediatra,
dois cirurgiões pediátricos e
12 pediatras.

Feira Cidadã

Também ontem, os moradores de Jequié e região passaram a ter acesso aos serviços de saúde e cidadania
da Feira Cidadã. Realizada
pela Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab) em parceria
com as Voluntárias Sociais
da Bahia (VSBA), a 56ª edição

AVISO DE LICITAÇÃO IBIRAPUÃ - BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2022 – Menor Preço Global. Aber tura: Dia 06/04/2022, às 09 horas.
Objeto: Pavimentação e drenagem de ruas do município. Os interessados poderão obter informação
e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P.
Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia
– Presidente da CPL.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SEMIÁRIDO NORDESTE II - CISAN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022/PE O Pregoeiro Oficial do Consórcio
Intermunicipal do Semiárido Nordeste II – CISAN, torna público para conhecimento dos interessados, a
realização do Pregão Eletrônico nº. 003/2022/PE, no dia 04/04/2022, objetivando a Aquisição de motocicletas
tipo cross, destinadas aos kits produtivos, conforme convênio nº 737/2021, celebrado entre o Consórcio
e CAR. Edital disponível no site - https://bll.org.br/ ou através do e-mail: licitacaocisan.ba@outlook.com Banzaê – Ba, nos horários das 08:00hs às 12:00hs. 21 de março de 2022. – Jideone Moreira Silva – Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

Hospital inaugurado em Jequié tem forma de castelo

da feira deve atender cerca
de 10 mil pessoas.
Para ter acesso aos serviços, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF,
comprovante de residência

e comprovante de vacinação
com as doses em dia. Em
2022, a Feira Cidadã já passou pelos municípios de
Seabra, Vitória da Conquista
e Salvador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/22. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de materiais de construção, hidraulico,
ferramentas e equipamentos. Dia 05/04/22 às 8:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043. COD.
Licitações-e: 928376. Ruy Barbosa/Ba, 22/03/22. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO S003/2022 A PMCG – BAHIA, ATRAVÉS
DO FUNSAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO N° S003/22 DIA 04/04/22 ÀS 09:30H
OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PENSO E OUTROS. EDITAL SITE:
ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/#DIARIO-OFICIAL. 13/01/21. MAILA
IASMIN SILVA DOS SANTOS. PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/22. PA 36/22. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de urnas
mor tuárias. Recebimento das propostas e habilitação: 22/03/22 a 01/04/22 até as 8:30h. Aber tura:
01/04/22 às 8:30h. Disputa: 01/04/22 às 9h. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, www.
licitacoes-e.com.br, ID 926334 ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario.
Outros atos: Diário Oficial. Cordeiros/Ba, 22 de março de 2022. Mariana Maria de A. Pereira. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/22. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de material de expediente. Dia 05/04/22 às
14h. Inf.: na CPL, 7436922000 ou e-mail: licitacao.americadourada@gmail.com, de 8 às 17h. ////////////////// PREGÃO
ELETRÔNICO 03/22. PA 101/22. Dia 01/04/22 ás 14h. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° 928502. Objeto:
aquisição material médico-hospitalar, penso, soluções e medicamentos. Menor valor por lote. Informações: ipmbrasil.
org.br. Outros atos: Diário Oficial. América Dourada/Ba, 18 de março de 2022. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI017PRP-2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 003/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

CNPJ N: 13.648.241/0001-93

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de preço no
dia 05/04/2022, as 09:30 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, CIA (CENTRO INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO), Sala de Licitações, Rua Zulmira Silvane, s/n, Caititu, ITABERABA/BA, (Proximo a Feira Nova). OBJETO:
Seleção das melhores propostas para formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de
materiais de limpeza, descartáveis e higiene, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme informações constantes deste Edita. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no
horário de expediente das 8:00 as 12:00hs, PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 22 de março de 2022.

O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n° 003/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HORA
TRABALHADA, DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRÃO- BA. Cuja sessão será realizada no dia 01 de abril de 2022 ás 10:00 hrs. O Edital
encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da prefeitura
de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão, 21 de março
de 2022. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA - BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL 22/22. Dia 01/04/22 às 9h. Objeto: serviços de borracharia e força de pneus,
exclusivo para ME e EPP. Menor preço global. /////// PREGÃO PRESENCIAL 23/22. Dia 01/04/22 às 14h.
Objeto: serviços de lavagem e lubrificação de veículos, exclusivo para ME e EPP. Menor preço global.
/////// PREGÃO PRESENCIAL 24/22. Dia 01/04/22 às 16h. Objeto: serviços de serralheria e solda, na
recuperação/fabricação de moveis, grades, por tões e estruturas metálicas do município, exclusivo para
ME e EPP. Menor preço global. Editais: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com, www.boavistadotupim.
ba.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/
diario. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 22 de
março de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PROTEÇÃO À MULHER

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 025/22 – CONDER
Aber tura: 13/04/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA (RUA JOSÉ DE ANCHIETA – CENTRO), LOCALIZADA
NO MUNICÍPIO DE ITAMARAJÚ – BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no
site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a par tir do dia 23/03/2022. Salvador
- BA, 21 de março de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

CNPJ N: 13.719.646/0001-75

Até então pré-candidato ao
governo do estado de São
Paulo, Guilherme Boulos
(Psol) desistiu da corrida e
irá disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. A informação foi dada por ele
em entrevista à colunista
Mônica Bergamo, do jornal
Folha de S.Paulo, publicada
nesta segunda-feira, 21.
"Defendo que a unidade é
essencial para acabar com o
‘tucanistão’ e para derrotar
o Bolsonaro em São Paulo. E
não foi possível uma unidade da esquerda em torno
do meu nome. Eu me pauto
por projeto político. E não
por ego ou por vaidade pessoal", declarou.
À jornalista, Boulos disse
quetomouadecisãotambém
com o objetivo de criar uma
grande bancada de esquerda
no Congresso Nacional. "Nós
precisamos derrotar o centrão, quehoje estámandando
no país. E eu acho que posso
ajudar mais nesta tarefa. E
ajudar também o PSOL não
apenas a ultrapassar a cláusula de barreira como também a aumentar sua bancada
[de deputados federais na Câmara]. O PSOL é um partido
fundamental para o Brasil,
que traz pautas e que traz
agendas que precisam ter
mais espaço e visibilidade no
Congresso Nacional", completou.
Derrotado nas eleições
municipais de 2020, o líder
psolista também defendeu
individualmente apoio à candidatura de Haddad (PT) ao
governo de SP, mas disse que
a decisão final ainda será tomada pelo próprio partido.

TSE vai receber denúncias
contra violência política

Governo inaugura Hospital
da Criança em Jequié
DA REDAÇÃO

o que deve cristalizar a polarização entre ele e o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT). "Eu tenho
um lema: Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse.
A escolha de Braga Netto
ocorre com o objetivo de frear
eventuais tentativas de impeachment, como sinalizado
pelo próprio Bolsonaro. "Eu
tenho que ter vice que não
queira ambições de assumir
minhacadeiraaolongodeum
mandato",afirmouBolsonaro
na mesma entrevista.

DA REDAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022

Objeto: Contratação de pessoa física ou jurídica para eventual aquisição de carnes, para atender
à demanda do Hospital Municipal, durante o ano de 2022, através do menor preço por item,
empreitada por preço unitário, conforme termo de referência, (ANEXO I). Aber tura: 05/04/2022,
às 9hs; Local: Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Pça Jd. dos Três
Poderes, 69, Centro, Itaquara-BA. Interessados obter informações e adquirir o edital no site
oficial http://www.itaquara.ba.gov.br/diario.html ou no endereço acima mencionado, das 8 às
12h, segunda à sexta. Ana Rita Oliveira Costa – Pregoeira Oficial. Itaquara - BA, 22.03.2022.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou ontem a Ouvidoria da Mulher, órgão
permanente para recebimento de denúncias de violência política contra candidatas. A ouvidoria terá a
missão de prevenir e combater casos de assédio, discriminação e outras formas
de abusos cometidos contras as mulheres.
O objetivo do órgão será a
disponibilização de canais
de atendimento especializado para receber as denúncias e realizar o encaminhamento das demandas envolvendo assédio no ambiente
externo e interno do tribunal.
Na avaliação do presidente do TSE, ministro Edson
Fachin, a participação feminina nas esferas de poder
enfrenta resistência institucional, no entanto, o Judiciário está avançando em relação à igualdade de gênero.
"Esse tribunal tem se empenhado para possibilitar e

ampliar a participação e o
exercício da cidade de grupos ainda sub-representados no processo eleitoral",
disse.
Além da ouvidoria, o TSE
também possui outras medidas para a assegurar à dignidade humana, como a resolução que garante identificação do eleitor pelo nome
social.

Aprimoramento

Para a juíza ouvidora do TSE,
Larissa Nascimento, a Ouvidoria da Mulher é resultado
do aprimoramento de um
serviço que atualmente é
prestado com eficiência ao
público geral.
“A ideia de segmentar os
canais de atendimento de
modo a imprimir um viés
especializado, inclusive com
fluxos de atendimento próprio para acolhimento e encaminhamento de demandas que versem sobre situações de assédio, abuso e violência de gênero, tanto no
âmbito interno do Tribunal
quanto no externo, pareceu-me, além de justificada,
premente”, disse Larissa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - Objeto: SRP para futura e eventual aquisição de tênis escolares para
o uso diário dos alunos matriculados no ensino público do Município de Biritinga-BA. Tipo menor preço por
item. Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93. Edital disponível em 22/03/2022 no site www.comprasnet.gov.
br. Entrega das propostas até 01/04/2022 às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Biritinga -BA,
21/03/2022. Gilmário Souza de Oliveira – Prefeito - Pedro Ramos de Cerqueira – Pregoeiro oficial.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 024/22 – CONDER
Aber tura: 12/04/2022, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NA POLIGONAL DE INTERVENÇÃO DA LAGOA GRANDE,
NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA – BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos
interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a par tir do dia
22/03/2022. Salvador - BA, 18 de março de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

13.922.562/0001-34
EXTRATO DO CONTRATO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê,
Fundo Municipal de Saúde de Mucugê-BA – CONTRATO Nº 064/2022 – Contratada – YAGO VIEIRA DELFANTE DE
SOUSA EIRELI, CNPJ N.º 34.909.753/0001-36, VALOR GLOBAL: R$ 276.604,83 (Duzentos e setenta e seis mil,
seiscentos e quatro reais e oitenta e três centavos), - LOTES 03 e 15:. OBJETO: Aquisição de MEDICAMENTOS,
MATERIAIS PENSIL, INSUMOS de uso Hospitalar e materiais de uso ODONTOLOGICO, bem como Equipamentos
de Proteção Individual EPIs e Material de Consumo para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, para atender a demanda da
Secretaria de Saúde do Município de Mucugê-BA. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 03.05.001
ATIVIDADE: 2.035, 2.043, 2.044, 2.047, 2.052 e 2.084 - ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00- FONTE: 61.02.00 e
09.14.00 - VIGÊNCIA: 12(DOZE) MESES. DATA DA ASSINATURA: 21/03/2022.

