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PANDEMIA PL aprovado na Câmara
substitui o chamado Plano Mansueto

AJUDA A
ESTADOS E
MUNICÍPIOS
É APROVADA

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou ontem,
por 431 votos a 70, o Projeto
de
Lei
Complementar
149/19, substitutivo do deputado
Pedro
Paulo
(DEM-RJ) ao projeto conhecido como Plano Mansueto,
que prevê ajuda financeira
da União a estados, Distrito
Federal e municípios para o
enfrentamento à pandemia
de covid-19. O texto segue
para apreciação do Senado.
O projeto prevê compensar a queda de arrecadação
do Imposto de Circulação,
Mercadorias e Serviços
(ICMS) e do Imposto sobre
Serviços (ISS) de 2020 em
relação ao ano passado.
Vários líderes partidários
defenderam a retirada do au-

RAUL AGUILAR

O projeto prevê
compensar a
queda de
arrecadação do
ICMS e do ISS
de 2020 em
relação a 2019

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto ontem por 431 votos a 70

mento de limite de endividamento dos estados do projeto, e o líder do governo, deputado Vitor Hugo (PSL-GO),
afirmou que o governo é contra o texto. Uma das críticas é
ter deixado fora do projeto o
congelamento de salários dos
servidores. Ele também mencionou a negativa de vincular
os recursos da recomposição

a gastos especificamente voltados para o combate do novo
coronavírus.
"O governo quer ajudar os
estados e os municípios, mas
não desta forma", disse Vitor
Hugo. Ele afirmou ainda que
o critério da divisão dos recursos deve levar em conta a
contaminação por covid-19.
O líder do Cidadania, de-

putado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), disse que a votação é importante neste período de crise. "Tudo o que
está sendo votado é temporário e engloba o período da
crise. Estamos fazendo tudo
para tomar as medidas necessárias agora e, depois, retomar os cuidados com a
questão fiscal", disse Jardim.

Orçamento de Guerra é adiado
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

AvotaçãodochamadodaProposta de Emenda à Constituição do Orçamento de Guerra
(PEC 10/2020) no Senado,
anunciada para hoje, será feita amanhã. Segundo o líder
do governo na Casa, senador
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE),nasessãodeontem
o relator da matéria, senador
Antonio Anastasia (PSD-MG),
que passou o feriado em conversas com senadores, apresentou após a discussão da
matéria. A decisão de adiar a
votação foi tomada em uma
reunião de líderes da Casa ontem pela manhã.

O relator, Antonio Anastasia fez algumas alterações no
texto dos deputados. A principal foi a retirada da criação
do Comitê Gestor de Crise,
que, na avaliação do relator, o

Senado decidiu
postergar a
votação
durante
reunião de
líderes ontem

presidente da República já
tem a competência constitucional para coordenar as
ações do Poder Executivo.
Anastasia identificou ainda problemas de constitucionalidade em relação à criação do comitê. Dependendo
da interpretação dada ao texto, defendeu, o comitê poderia invadir competências
de órgãos federais envolvidos no combate à crise.
No Senado, a deliberação
da matéria ainda é uma incógnita. Ontem, o senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) entrou com uma ação
noSupremoTribunalFederal
(STF) para impedir a votação.

Apesar de não questionar no
seu pedido o mérito da proposta, que separa cerca de R$
700 bilhões do Orçamento
para ações de combate ao coronavírus, o senador questiona a mudanças de pontos da
Constituição por meio de votação remota.
Além da suspensão da
análise da PEC pelo Senado,
Vieira pede que a votação da
matéria na Câmara, que foi
favorável à medida, seja
anulada. O parlamentar solicita que sejam notificados
os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o
procurador-geral da República, Augusto Aras.

AGROPASTORIL VILA REAL S.A.

A TEL Centro de Contatos solicita aos
colaboradores das filiais Salvador, Lauro de
Freitas e Feira de Santana que acessem o
site da empresa - área de comunicados - para
conferência da lista de férias. Em caso de
dúvida, consulte o seu gestor.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO REPUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Tipo Menor Preço Item - Sessão – dia 27/04/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº
125. Objeto. Registro de Preços Contratação de empresa (ME, MEI ou EPP) para eventual fornecimento de gêneros
alimentícios (não perecíveis, perecíveis), destinados a alimentação escolar das escolas e creches do Município de
Mirangaba-BA. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.(74) 36302113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

Tipo Menor Preço Lote - Sessão – dia 28/04/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho,
nº 125. Objeto contratação de empresa especializada em engenharia, para a prestação de serviços na Perfuração,
Limpeza e Manutenção de POÇOS TUBULAR PROFUNDO, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
equipamentos e mão de obra especializada no Município de Mirangaba-BA. Informações com a Comissão Permanente
de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.(74) 3630-2113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial. Valnei
Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2020

Sessão – dia 06/05/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto.
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para atender os
alunos matriculados nas escolas municipais do Município de Mirangaba -BA, para o exercício de 2019.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74)3630-2113.
http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial. Jose Rildo Damasceno Presidente da CPL. Publique-se.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL
Edital expedido no âmbito dos autos nº 1050977-09.2019.8.26.0100 do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, referente à Recuperação Judicial de
ATVOS AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; ATVOS
AGROINDUSTRIAL PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
PONTAL AGROPECUÁRIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; RIO CLARO
AGROINDUSTRIAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; USINA CONQUISTA
DO PONTAL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; AGRO ENERGIA SANTA
LUZIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; BRENCO - COMPANHIA
BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVÁVEL. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL;
DESTILARIA ALCÍDIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; USINA
ELDORADO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“RECUPERANDAS”). O
Doutor João de Oliveira Rodrigues Filho, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, na
forma da Lei, FAZ SABER que, pelo presente edital, ﬁcam convocados todos os
credores das Recuperandas cadastrados na lista de presença desde a instalação
da Assembleia Geral de Credores (“AGC”) e que desse modo compõem o quórum
de instalação, que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019, para a retomada da
AGC, a ser realizada em ambiente virtual, por meio de plataforma digital, no dia
17 de abril de 2020, às 13:00 horas, com identiﬁcação a partir das 9:00 horas,
na qual, em atenção à decisão de ﬂs. 27.925/27.932 dos autos da recuperação
judicial, (i) serão prestados esclarecimentos e realizada discussão sobre a nova
versão do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recuperandas às
ﬂs. 26.444/27.847 dos autos da recuperação judicial; e (ii) será escolhida uma
nova data para continuação do conclave, para dar andamento à ordem do dia,
conforme edital de convocação desta AGC disponibilizado na imprensa oﬁcial em
14/11/2019. As instruções para o acesso e para a utilização da plataforma digital
pela qual se realizará a AGC estarão disponíveis nos autos da recuperação judicial
e na página eletrônica da Administradora Judicial nomeada, ALVAREZ & MARSAL,
no endereço eletrônico https://www.alvarezandmarsal.com/content/grupo-atvos-0,
assim como a cópia do Plano de Recuperação Judicial (ﬂs. 26.444/27.847).
São Paulo/SP, 13 de abril de 2020.

Alba tem
mutirão em
projetos de
indicação

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
C.N.P.J. (MF) nº 14.800.528/0001-50 - NIRE 29300067512

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária na sede
social desta empresa, na Fazenda Maria Bonita, s/n - Dário Meira - Bahia, às 09:00 horas do
dia 30 de abril de 2020, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação
e aprovação das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Aprovação da destinação
do resultado do exercício. Dário Meira, 14 de abril de 2020. Conselho de Administração.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de
Pessoas Jurídicas da Comarca de Lauro de Freitas- Ba, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, em cumprimento ao disposto
no artigo 26, da Lei n° 9.514/1997, e a requerimento da BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, CNPJ/MF:
62.237.367/0001-80; atual credor BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF: 90.400.888/0001-42, que fica intimado o
Sr. BRUNO PINHEIRO SANTANA, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF/MF: 010.982.465-27, a comparecer a este Cartório de
Registros de Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lot. 32, Qd. 15, Loteamento Vilas do Atlântico-2° Etapa,
Lauro de Freitas- Ba, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir
da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao contrato de financiamento
imobiliário decorrentes da cédula de crédito bancário n° 2315 série 2011, garantido pelo credor BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, nos termos do contrato da B3-BRASIL BOLSA BALCÃO n° 11G00031542, registrado sob o n° R-01 e R-02 da Matrícula
24.210 RG, referente ao imóvel, constante da UNIDADE residencial identificado pelo Apartamento n° 201 da porta, integrante
do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KAROL, situado na Rua I 419, Loteamento Marisol, Lauro de Freitas- Ba, onde deverá efetuar a
purgação do débito, sujeito à atualização monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. FICAM também cientificados de que o não cumprimento
das obrigações acima no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor
fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art 26, § 7° da Lei 9.514/97, inicialmente aludida. Este EDITAL
será publicado por 3 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta
Cidade. Dado e passado nesta Cidade de Lauro de Freitas- Ba, no Cartório de Registro de Imóveis, 27 de Fevereiro de 2020. O
(A) Oficial(a) Ivania Maria Mesquita Rodrigues.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 28/04/2020 às 10h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de Segurança
para Salvador e Região Metropolitana - BB: 811641 - Famílias(s): 42.40 - 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- BA,
13/04/2020. Manoela de Fatima da Costa Souza – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) destacou que
não é bom permitir novos
empréstimos no momento
atual. "É um relatório simples
e competente, que lida com o
fato de que os estados e municípios terão perda de receitas e aumento das despesas, e
não poderão abrir mão das
despesas com saúde", disse.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia
(ALBA) aprovou em um esquema de mutirão, ontem,
uma série de Projetos de Indicação que estavam parados na Casa.
Foi a primeira sessão remota da história da Mesa Diretora da Alba e durou mais
de 3 horas, através do Sistema Remoto de Deliberação (SDR), implantado para
manutenção das atividades
na Assembleia após pandemia do novo coronavírus.
A sessão de ontem foi provocada pelos deputados na
semana passada, que, insatisfeitos por aprovar repetidamente pedidos de calamidade pública das cidades
do interior, queriam ver os
seus projetos de indicação
aos chefes dos executivos e
de órgãos andar.
Entre os projetos aprovados está o deputado estadual
soldado Prisco (PSC), que pede ao governador Rui Costa
(PT) a “isenção nos pedágios
nas rodovias baianas para as
categorias essenciais, como
os policiais militares e bombeiro, civis, médicos, enfermeiros, para o pessoal da
área de saúde e para os caminhoneiros”.

Moro defende diálogo com
quem fura isolamento
ANDRÉ RICHTER
Agência Brasil, Brasília

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse ontem que é preciso
tomar cuidado com exageros cometidos por autoridades para punir as pessoas
que descumprirem medidas
de isolamento social para
combater o novo coronavírus (covid-19). Segundo Moro, a prisão deve ser usada
somente em último caso.
Durante entrevista ao
portal jurídico Jota transmitida ao vivo, Moro disse que
as autoridades sanitárias e

policiais devem optar pelo
diálogo e orientar as pessoas
a cumprirem as medidas.
“As pessoas têm que seguir as orientações que forem necessárias para debelar essa pandemia e nós temos que tomar cuidado com
exageros, com atos que possam representar alguma espécie de abuso”, disse.
Moro também afirmou
que o ministérioquecomanda não usa mecanismos de
geolocalização para monitorar pessoas que foram colocadas em isolamento por
apresentarem sintomas da
doença.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU

CREDENCIAMENTO 03/2020. Objeto: serviços de transporte escolar. Informações/Edital: http://www.morrodochapeu.
ba.gov.br/. Morro do Chapéu/Ba, 14 de abril de 2020. Cássio Sampaio Lima. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 04/2020. Objeto: aquisições de gêneros alimentícios e materiais de limpeza. Menor preço
por lote. Dia 28/04/2020 às 8:30h. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 05/2020. Objeto: aquisições de materiais de
construção. Menor preço por lote. Dia 28/04/2020 às 10:30h. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/2020. Objeto:
aquisições de materiais elétricos. Menor preço por lote. Dia 28/04/2020 às 15h. Informações: na CPL, Rua Eronides
S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 14 de abril de 2020. Fredson C. A. Souza. Prefeito.

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

AVISOS DE LICITAÇÕES
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna publico as licitações:
Pregão Eletrônico nº 13/2020 - OBJETO: Aquisição e Implantação de Equipamentos Permanentes para
Academias ao Ar Livre. Data: 27/04/2020 – Horário: 09:00hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Pregão Presencial SRP nº 14/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição Gás e recargas de
Gás Liquefeito de Petróleo – GLP a serem utilizados nas Secretarias Municipais deste Município de Lafaiete
Coutinho, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 27/04/2020 – Horário: 10:00hs. Local: Rua
Assemiro Marques de Andrade, s/n°, Lafaiete Coutinho-BA.
O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel. .(73) 3541-2125.
Lafaiete Coutinho, 14 de abril de 2020. Bruna da Silva Neris - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISOS DE LICITAÇÕES

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 73-982584342. 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:
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - REPUBLICAÇÃO: Data de abertura 29/04/2020, às 10h. Objeto:
Contratação de empresa especializada para execução de obras de finalização da Creche Localizada no Bairro
Vila Valdete do PAC 2 (MCMV II), no Município de Porto Seguro-BA. Rilei M. Ribeiro – Presidente da CPL.
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020- REPUBLICAÇÃO: Data de abertura 30/04/2020, às 10h. Objeto:
Contratação de empresa especializada para implantação e manutenção da sinalização viária de transito
vertical e horizontal, no Município de Porto Seguro-BA. Rilei M. Ribeiro – Presidente da CPL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020: Data de abertura 27/04/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para locação de máquinas de escavação e
carga (com operador), para apoio aos serviços de infraestrutura urbana, do Município de Porto Seguro BA. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
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,
e a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos
interessados no Pregão Eletrônico – SMS nº 118/2020, Processo
nº 16.896/2019, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE GESTÃO DE SEGURANÇA NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS
E ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE – EAS DA SMS,
que fica programado o início do recebimento das propostas a partir
das 8h do dia 29/04/2020 até as 9h do dia 30/04/2020, às 9h,
(abertura de propostas) e, às 10h, (Sessão de Disputa dos Preços).
Atenção: horário de Brasília. Os Editais e seus anexos estarão
disponíveis
nos
endereços:
www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 09 de abril de 2020. José
Egídio de Santana – Presidente COPEL/SMS.

AVISO
A Secretaria Municipal da Saúde do Município do Salvador, com lastro no
§3º do Art. 2º da Lei nº 8631, de 25 de julho de 2014, e no disposto na
Resolução AD Referendum nº 30/2019, publicada no Diário Oficial do
Município – DOM, de 15 a 18/11/2019, confere, pelo presente, aviso de
publicidade ao propósito de transferência da gestão da Unidade Pronto
Atendimento (UPA) São Marcos para Organização Social, por meio de
processo seletivo de Chamamento Público a ser deflagrado em data
oportuna. Salvador, 08 de abril de 2020. Leonardo Silva Prates – Secretário
Municipal da Saúde.

