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PANDEMIA Com menos viagens e outras despesas durante
a crise sanitária, bancada baiana na Câmara reduziu gastos

DEPUTADOS
GASTAM 42%
MENOS DA COTA
PARLAMENTAR
RODRIGO AGUIAR

O uso da cota parlamentar
pela bancada baiana na Câmara dos Deputados caiu
42% com a pandemia do coronavírus. Entre março e junho de 2019, os 39 deputados federais baianos utilizaram R$ 5,88 milhões. Este
ano, no mesmo período, as
despesas totalizaram R$ 3,45
milhões. O único deputado
baiano a aumentar as despesas no período analisado
foi Igor Kannário (DEM).
Entre março e junho do
ano passado,ele usou R$52,6
mil da verba. O montante
quase dobrou, passando para 103,2 mil. Kannário gastou R$ 50 mil de consultoria
em quatro meses. Procurado, o deputado não se manifestou até o fechamento
desta edição. Também conhecida como ‘cotão’, a verba pode ser utilizada para
bancar passagens aéreas, telefonia, manutenção de escritórios, alimentação, hospedagem, aluguel de veículos, combustíveis, consultorias e divulgação do mandato, entre outros gastos.

Sem ida a Brasília

Apesar da economia geral,
puxada principalmente pela ausência de viagens a Brasília, alguns números ainda
chamam a atenção. O deputado
Daniel
Almeida
(PCdoB), por exemplo, aumentou em 61% a verba para
divulgação do mandato. Entre março e junho do ano
passado, foram gastos R$

DEPUTADOS X VALORES
Deputados

Valores

Daniel Almeida
151.897
Ronaldo Carletto
139.507
Uldurico Jr.
138.000
Abílio Santana
133.845
Alex Santana
133.262
Charles Fernandes 130.995
Joseildo Ramos
125.043
Cláudio Cajado
103.314
Igor Kannário
103.220
Lídice da Mata
102.138
Leur Lomanto Jr
101.708
Alice Portugal
100.969
Raimundo Costa
100.379
Arthur Maia
99.782
João Roma
94.686
Elmar Nascimento 91.971
Cacá Leão
89.853
Félix Mendonça Jr. 86.967
Waldenor Pereira
86.243
Marcelo Nilo
86.136
Jorge Solla
84.546
José Nunes
83.566
Prof. Dayane Pimentel 82.701
Mário Negromonte Jr. 79.315
Adolfo Viana
78.914
Zé Neto
78.248
Antônio Brito
74.365
Tito
73.739
Sérgio Britto
69.960
Afonso Florence
68.616
Otto Alencar Filho 67.118
Paulo Magalhães
66.064
Valmir Assunção
64.141
Paulo Azi
55.721
Bacelar
53.346
José Rocha
51.016
João Carlos Bacelar 48.595
Márcio Marinho
38.265
Pastor Sargento Isidório 19.622

REDUÇÃO FOI DE MAIS
DE R$ 2 MILHÕES
O uso da cota
parlamentar pela
bancada baiana caiu.
Entre março e junho de
2019, os 39 deputados
federais baianos
utilizaram R$ 5,88
milhões. Este ano, no
mesmo período, as
despesas totalizaram
R$ 3,45 milhões

58,7 mil. Em 2020, o montante saltou para R$ 94,7 mil.
Ele lidera, na bancada baiana, o ranking do uso do ‘cotão’ durante a pandemia.
No total, o comunista utilizou 151,9 mil - o que significa que usou 62% disso
para divulgar o mandato durante a pandemia. “O ritmo
de funcionamento da Câmara mudou o formato, mas se
mantém. Temos aprovado
mais matérias do que em outros períodos. No meu caso
específico, houve alguns
ajustes, deslocando gastos
para estrutura de comunicação, com as lives, sessões
virtuais etc. Foi isso que
aconteceu”, diz o deputado.
Em segundo lugar, Ronaldo Carletto (PP) gastou
R$ 139,5 mil nos quatro meses referidos. Além disso, o
padrão de uso da cota parlamentar do deputado pouco mudou com a Covid-19.
No mesmo período do ano

Cota parlamentar foi menos usada principalmente por falta de viagens a Brasília

anterior, ele gastou apenas
R$ 5 mil a mais. A reportagem não conseguiu contato com Carletto.

Pouca alteração

Quem também manteve praticamente o mesmo nível das
despesas foi Lídice da Mata
(PSB). A diferença foi de R$ 8,6
mil, já que, durante a pandemia,
ela
gastou
R$ 102,1 mil da cota parlamentar e, nos mesmos meses do
ano passado, as despesas totalizaram R$ 110,7 mil. Lídice
pontua,porém,quepoucoutilizou a cota no ano passado,
em relação a seus colegas.
Nos referidos meses em
2019, somente Adolfo Viana
(PSDB) e Igor Kannário tiveram menos despesas do que
ela. “Agora, eu tenho compromissos que não posso deixar
de manter. Começaria a ter
prejuízo de mandato. Não tenho partido grande”, diz Lídice. Entre suas maiores des-

Geddel está em prisão domiciliar
RAUL AGUILAR

Já está em prisão domiciliar,
no seu apartamento no Chame-Chame, em Salvador, o
ex-ministro Geddel Vieira
Lima, que cumpre pena de 14
anos e 10 meses de prisão
por associação criminosa e
lavagem de dinheiro. Ele
deixou o Complexo Penitenciário Lemos Brito por volta
das 13h de ontem.
Ex-deputado federal e
ex-ministro da Integração Nacional do governo Lula e da
Secretaria de Turismo do governo Temer, Geddel teve a
pena convertida para prisão
domiciliar temporariamente,
com uso de tornozeleira eletrônica, por decisão do presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, na noite de terça-feira

(14). Toffoli justificou a medida devido ao “agravamento
do estado geral de saúde do
requerente, com risco real de
morte reconhecido”. Ele levou
em conta um relatório médico emitido pelo Centro de
Observação Penal do Complexo da Mata Escura.
Diante das informações
médicas, Toffoli ressaltou que
“não deixam dúvidas de que o
requerente não só integra o
grupo de risco” como “apresenta comorbidades preexistentes que evidenciam seu
fragilizado estado de saúde”,
com “risco real de morte”.
Após a liminar deferida pelo STF, o Tribunal de Justiça da
Bahia (TJ-BA) fez o despacho e
encaminhou à Secretaria de
Administração Penitenciária
daBahia(Seap),quefezocumprimento da decisão. A ida de

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVISO DE TOMADA DE PREÇO

A COPEL realizará as Tomadas de Preços:
TOMADA DE PREÇOS Nº TP04/2020. Objeto: Contratação de Empresa especializada em obras e Serviços
de Engenharia para dar Continuidade aos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, Drenagem, Calcadas
e Acessibilidade em diversas Ruas Localizadas na Sede deste Município, conforme contrato de Repasse de
Nº 1025116-19/2015. Dia: 03/08/2020, às 08:30 h. na sala de Licitações da Prefeitura, sito à Rua Assemiro
Marques de Andrade, nº 200, Centro, CEP: 45.215-000.
TOMADA DE PREÇOS Nº TP05/2020. Objeto: Construção de uma Capela na sede do Município de Lafaiete
Coutinho. Dia: 31/07/2020, às 08:30 h. na sala de Licitações da Prefeitura, sito à Rua Assemiro Marques de
Andrade, nº 200, Centro, CEP: 45.215-000.
Para obter o Edital, no mesmo endereço ou através do e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com, das 08:00 às
12:00 h. Informações: Telefone: (73) 3541-2125. Lafaiete Coutinho-BA, 15 de julho de 2020. Bruna da Silva
Neris - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 027/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 29/07/2020 às 9h no site www.
licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 027/2020, tipo menor preço por lote,
cujo objeto é Registro de preço para futuro e eventual fornecimento de material permanente (Armários
em aço, arquivo em aço, cadeiras e mesas de escritório), visando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social – SEDES. 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, 15 de julho de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 028/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 29/07/2020 às 13h no site
www.licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 028/2020, tipo menor
preço por lote, cujo objeto é Registro de Preço para futuro e eventual fornecimento de material de
proteção e filmes para impressora de raio X, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde. 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, 15 de julho de 2020 – Mateus Oliveira Souza –
Pregoeiro Oficial.

Geddel para casa ocorre uma
semana após ele testar positivo para o novo coronavírus
em um primeiro exame.
Na contraprova, o resultado
foi negativo. Toffoli deixou
claro que a decisão de prisão
domiciliar é momentânea e
está de acordo com uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser
adotada aos presos com comorbidadesecomquadrosde
saúde grave, impedindo que
uma possível contaminação,
ou mediante ela, o custodiado
venhaamorrer.Eacrescentou
queelanãoafetaoreexameda
decisão pelo ministro Edson
Fachin, relator dos processos
contra Vieira Lima no STF.
Após o recesso, em agosto, o
STF poderá realizar um reexame da prisão domiciliar do
ex-ministro, que possui o pra-

zodaresoluçãodoCNJ,queem
12 de junho foi renovado por
mais 90 dias. Desde que o
Conselho Nacional de Justiça
recomendou a soltura de presos dos grupos de risco da Covid-19, a defesa de Geddel tenta obter um habeas corpus, já
que ele tem 61 anos e integra
o grupo mais vulnerável a sofrer complicações com a
doença. No entanto, a Corte
vinha negando o pedido.

Condenação

Geddel foi condenado em
2019, após uma operação da
Polícia Federal, em 2017, encontrar R$ 51 milhões em malas em um apartamento ligado a ele pela PF, no bairro da
Graça. A defesa do ex-ministro alegou que o montante decorria de “simples guarda de
valores em espécie”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

pesas entre março e junho
deste ano, estão R$ 31 mil pagos a título de consultoria.
Na outra ponta do ranking, Bacelar (Podemos) está
entre os que menos usaram
a verba nesse período - foram R$ 48,6 mil utilizados.
Entre as despesas cortadas,
ele cita aluguel de veículos
para viajar ao interior da Bahia ou rodar em Brasília,
gastos com combustível e
material de divulgação. “Eu
não viajei, estou há 120 dias
em casa praticamente. Só
vou ao escritório de vez em
quando, e em toda viagem
que fazemos, levamos jornal, panfleto. O povo pede o
material no interior”, diz.
Antes do “novo normal”,
porém, a situação era outra.
Bacelar foi o deputado baiano que mais fez uso da cota
parlamentar entre março e
junho de 2019, com R$ 193,2
mil. Desse valor, foram R$
71,2 mil apenas com divul-

gação do mandato. Com a
pandemia, a verba destinada a esta função diminuiu
para R$ 31,9 mil. “Eu, pessoalmente, acho que a cota
deve ser usada, se você tem
necessidade. É um instrumento do mandato. Se tiver
tudo normal, eu tenho despesa para isso. Todo final de
semana a gente viajava. É
gasolina, almoço, material”,
argumenta Bacelar, ao ser
questionado sobre o valor
costumeiramente usado.
Em maio do ano passado,
suas despesas contabilizaram R$ 61,2 mil. O valor ultrapassa o limite mensal de
R$ 39 mil estabelecido para
os parlamentares da Bahia.
No entanto, quando excedido o limite mensal, os deputados costumam compensar em outros meses para não bater a cota. Além
disso, os gabinetes têm prazo de até 90 dias para prestar
contas das despesas.

Hospital é
entregue
em Feira de
Santana

Mãe de
ex-deputado
baiano morre
de Covid-19
DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

A cidade de Feira de Santana,
distante aproximadamente
100 km de Salvador, recebeu, ontem, o Hospital Clériston Andrade 2, considerado a maior unidade hospitalar no interior do estado.
A cerimônia de inauguração
contou com a presença do
governador Rui Costa (PT) e
do secretário estadual da
Saúde, Fábio Vilas-Boas.
A unidade de saúde já começa a funcionar com 40
leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), que serão
dedicados ao tratamento de
pacientes com Covid-19.

A mãe do ex-deputado Augusto Castro, dona Mariana,
morreu na madrugada de
ontem em decorrência da
Covid-19. Ela tinha 77 anos e
estava internada na Santa
Casa de Misericórdia de Itabuna, no sul da Bahia.
Não há informações sobre
o sepultamento.
O ex-deputado confirmou que sua mãe havia sido
diagnosticada com coronavírus. Além disso, recentemente o ex-parlamentar
também foi detectado com
Covid-19. Itabuna registou
80 mortes causada por complicações do vírus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que fará licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇOS Nº 004-2020, tipo “Menor Preço”, sob o regime de menor preço global, objetivando a contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de rampa de acesso, sala, casa de gás e fachada
do hospital municipal são sebastião, de acordo com as condições estabelecidas no edital e anexos. data de abertura:
03/08/2020, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura, telefone: 77 3489-1041. Edital no Diário do
Município, http://www.cocos.ba.gov.br/ Cocos–BA, 15/07/2020. Anizio Veiga Filho, Presidente da Comissão de Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 346/2020. PP SRP 20/2020. Objeto: locação de veículos
com motorista. Assinatura: 06/07/2020. Vigência: 31/12/2020. Empresa adjudicatária: DM Construções,
Transportes e Limpeza EIRELI, CNPJ 10.635.663/0001-36, Valor: R$ 1.298.021,81. Ata com os preços
e demais especificações encontrar-se-á disponibilizada para consulta, na CPL. América Dourada/Ba,
06/07/2020. Ivanilson C. Rocha Junior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO

CREDENCIAMENTO N.º 005/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da
Constituição Federal art. 37 e arts. 196 a 200, e as Leis Federal n.º 8.080/1990 e n.º 8.666/1993 e suas alterações,
fará realizar o Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços para Contratação de
profissionais para a prestação de serviços de costura na confecção de Mascaras; Uniformes camisa e calça;
Macacão de proteção e Avental manga longa, destinados aos servidores e aos munícipes como uma das medidas
temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da pandemia de
Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe – Bahia. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura,
no período 16 de julho á 15 de outubro de 2020 no horário de 08h00min às 12h00min, sito à Rua Bandeirantes, 285,
Centro, Coribe, Bahia. Informações (77) 3480 2120 / 2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe, Bahia, 15 de
julho de 2020. Manuel Azevedo Rocha. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação:
Processo Administrativo nº P.A. nº 034/2020 SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/2020 - SRP.
Tipo: Menor Preço por ITEM. Tem como objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição
de Teste de imunosaio cromatográfico rápido para a detecção de anticorpos IgG/IgM COVID-19 para
pacientes do Município de Ituberá. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.
licitacoes-e.com.br, www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos
com endereço na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP
45.435-000, na cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas.
Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar,
na internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das
08h:00m do dia 20/07/2020 até às 08h:00m do dia 22/07/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão
pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 22 de julho de 2020. Ituberá, 15 de
julho de 2020.CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

CNPJ N: 13.693.379/0001-04

TOMADA DE PREÇO 001/2020

A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO informa que realizará a
seguinte licitação: Tomada de Preços nº 001/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra de pavimentação em
vias públicas no Município de Elísio Medrado/Bahia, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93., conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo
I do Edital Data: 31/07/2020 – Horário: 8h30min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
elisiomedrado.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113.
Elísio Medrado, 13 de julho de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos comunica aos
interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. 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. Editais e eventuais alterações disponíveis no
endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.
br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020-RP: Data de abertura 28/07/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de equipamentos para academias ao ar livre (academias da saúde), nas seguintes localidades: Vila
Vitória, Centro e CAPS II do Município de Porto Seguro – BA. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.
RDC Nº 005/2020: Data de abertura 06/08/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Objeto:
Contratação empresa especializada para prestação de serviços de manutenção dos prédios e equipamentos
públicos comunitários do Município de Porto Seguro-BA. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020-RP: Data de abertura 28/07/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de periféricos e equipamentos de
informática (Lotes 01 e 02 do PE019/2020), destinados às diversas Secretarias do Município de Porto Seguro
– BA. Hebert Jener Lima Santos – Pregoeiro.

