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Agência Brasil, Rio de Janeiro

A milícia e o tráfico avançaram no Rio de Janeiro e
influenciam a campanha
eleitoral em 14 cidades do
estado. É o que aponta um
relatório do Disque-Denúncia baseado em denúncias
recebidas, por meio de ligações recebidas pelo serviço,
entre 27 de setembro, quando começou a campanha
eleitoral, e o dia 13 deste mês,
quando foram cadastradas
13 informações relacionadas
a atuação de traficantes de
drogas e 24 de milicianos.
O município de Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi o que registrou o
maior número de denúncias. Lá foram nove, todas
reportando a atuação de milícia. Ainda na Baixada Fluminense há relatos em
Queimados, Belford Roxo,
Duque de Caxias e São João
de Meriti. Os outros municípios são Angra dos Reis, na
Costa Verde; Itaguaí, Niterói,
São Gonçalo, Maricá, na Região Metropolitana; Araruama, na Região dos Lagos; e
São Fidélis, Natividade; no
norte do estado.
Para o coordenador do Disque-Denúncia, Zeca Borges, o
espalhamento das milícias e
do tráfico no estado tem a ver
também com a crise econômica, numa tentativa de aumentar a escala obter mais
receita. "É muito difícil extorquir pessoas e vender drogas. Eles estão sentindo isso.
Ao mesmo tempo, com essa
eleição parece haver uma
aliança tácita entre uma facção do Rio de Janeiro de traficantes e uma boa parte da
milícia. Estão trabalhando
juntos em vários territórios,
então, nesse momento da
eleiçãoemqueadisputaépor
território, eles estão tentando
mais expansão ainda e emplacar somente os seus candidatos”, observou em entrevista à Agência Brasil.
Zeca Borges disse que chamou atenção no levantamento o surgimento de candidatos do tráfico, o que era
muito raro.
“Estamos vendo traficantes e seus parentes sendo
candidatos nesta eleição. Isso é, de certo modo, uma
novidade. Temos também
milicianos, mas com eles já
havia este tipo de hábito.
Nós temos hoje vários milicianos e seus familiares como candidatos também. Isso coloca em risco a democracia. É uma coisa um tanto
perigosa, porque começa assim e a gente não sabe como
vai parar”, apontou.
O relatório identificou a
presença de candidatos in-

Município de
Nova Iguaçu,
na Baixada
Fluminense,
registrou o
maior número
de denúncias

SALVADOR TERÇA-FEIRA 27/10/2020

tegrantes da milícia. “Não
obstante, chama atenção a
quantidade de denúncias
que informam sobre a candidatura dos próprios indivíduos que pertencem aos
grupos de milícia. Nestes casos especificamente, os milicianos utilizam sua influência na comunidade e,
através da realização de
ameaças, buscam conseguir
mais votos”, revelou.

O coordenador acrescentou, que conforme monitoramento do Disque-Denúncia, há denúncias de crimes
como desvio de material de
candidatos adversários para
garantir mais votos para os
ligados à milícia e ao tráfico.
Além disso, os moradores
estão sendo ameaçados, caso os candidatos dos criminosos não sejam eleitos.
“É uma forma cruel de tra-

tar a nossa população do Rio
de Janeiro, porque os mais
pobres da região periférica
pagam muito mais que os
outros pelos serviços. Pagam o dobro, pagam água
para a Cedae [Companhia
Estadual de Águas e Esgotos
do Rio de Janeiro] e para a
milícia ou para o tráfico,
compram gás a preços extorsivos. Tudo muito difícil.
Agora são fechados por bar-
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ricadas. É muito complicada
a vida desse pessoal”, diz.
As denúncias se referiram
ainda a homicídios praticados no período desta campanha eleitoral, analisado
no relatório. “Em determinadas ocasiões, integrantes
da milícia planejam (ou realizam de fato) assassinatos,
geralmente partindo de motivações meramente políticas, isto é, quando determinados candidatos, de alguma forma, causam interferências nas atividades ou
nas ações da milícia”.

Aumento de denúncias

Apesar do medo, segundo
Zeca Borges, as denúncias,
que têm a garantia do sigilo,
estão aumentando e a Polícia está atenta. Na visão do
coordenador, a partir das informações, os órgãos de segurança podem atuar mais
diretamente. “Nós temos
muito mais denúncias e
com a expansão aconteceu
uma coisa curiosa: os milicianos e os traficantes que
eram muito locais, no caso
dos traficantes os chamados
cria, pessoas que são do lugar, mas nessa eleição, não.
Tem pessoas do Chapadão
em Paraty. Tem traficantes
da Penha em Queimados.
Então não há empatia e o
cidadão se sente muito
acuado e está denunciando
bastante”. A secretaria de Polícia Civil recebeu todos os
dossiês produzidos pelo Disque-Denúncia.

Território

SSP: estratégia de combate é “asfixia”
À Agência Brasil, a Secretaria
de Estado de Polícia Civil informou que, em menos de
um mês de trabalho da Força
Tarefa que foi criada pela pasta para coibir este tipo de crime, foram realizados serviços de inteligência, investigação e ação, resultando em
operações complexas contra
as milícias e as ações não tem
prazo para terminar.
“A estratégia é a união de
prisões e asfixia, coibindo
todas as práticas criminosas
de entrada de dinheiro na

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

EXTRATO DE CONTRATO 137/2020. Credenciamento 07/19. Objeto: serviços médicos, exames de diagnóstico
e procedimentos, endoscopia digestiva C/H. Pylori. Contratado: Vital Saúde-Sociedade da Bahia LTDA, CNPJ
13.779.647/0001-05. Valor: R$ 10.500,00. Prazo: Até 31/12/2020. /////////////////////////////// ADJUDICA E HOMOLOGA
o Chamamento Público, Credenciamento 07/2019, objeto: Serviços de assistência na área de saúde, em favor da
empresa: Vital Saúde-Sociedade da Bahia LTDA, CNPJ 13.779.647/0001-05. Valor Global: R$ 10.500,00. Publiquese e cumpra-se. Cafarnaum/Ba, 06 de outubro de 2020. Sueli Fernandes de S. Novais. Prefeita.

organização criminosa. Este
planejamento resultou no
fechamento de comércios,
areais, shopping ligados a
grupos criminosos, prisões,
apreensões de fuzis, pistolas
e veículos, fechamento de
centrais de gatonet [TV a cabo clandestina] e de distribuidoras ilegais de gás, interrupção de várias construções irregulares e mortes de
milicianos em confronto”.
Na última quinta-feira
(22), durante uma operação
em Itaguaí e Seropédica, fo-

ram presas 17 pessoas, entre
elas o líder da milícia que
atua em Chaperó, em Itaguaí. “Ele é braço-direito do
miliciano Danilo Dias Lima,
o Tandera”. Na véspera, os
agentes interditaram oito
farmácias irregulares, apreenderam milhares de medicamentos de uso controlado entre outras substâncias e prenderam dez responsáveis pelos estabelecimentos. No dia 15, a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), em ação in-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
TOMADA DE PREÇOS 08/2020. Dia 11/11/2020 às 9h. Objeto: conclusão de obra remanescente da quadra de
Belo Campo. Edital: www.americadourada.ba.gov.br/Licitacao. Informações: tel. 74999101331 e e-mail: licitacao@
americadourada.ba.gov.br. América Dourada/Ba, 26 de outubro de 2020. Ivanilson Carvalho R. Junior. Pres. CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
EXTRATO DO CONTRATO 1638/2020, DL 38/2020. Contratante: PMPD. Contratado: Oliveira e Santos Ltda, CNPJ
04.570.113/0001-83, Objeto: Fornecimento de 350 testes rápidos para manutenção das Ações da vigilância
Sanitária. Valor: R$ 29.225,00. Vigência: 18 a 30/06/2020. Presidente Dutra/Ba, 27 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

tegrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), interceptou um comboio de 12
milicianos em Itaguaí.
O serviço de inteligência
da força-tarefa que vinha
monitorando o grupo, apurou a frequente movimentação de criminosos entre a
zona oeste e a Baixada Fluminense. No confronto com
os policiais, os criminosos
reagiram e morreram. Naquela operação foram apreendidos pelo menos oito fuzis, além de diversas pistolas, munições, carregadores,
aparelhos de comunicação e
os quatro carros que faziam
parte do comboio.
A reportagem da Agência
Brasil entrou em contato com
o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) do Rio de Janeiro, mas
até o fechamento da matéria
não obteve resposta.

Ainda no controle territorial
armado no Rio de Janeiro, a
Rede Fluminense de Pesquisas sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos divulgou uma nota
técnica, em sequência à pesquisa do Grupo de Estudos
dos Novos Ilegalismos da
Universidade FederalFluminense (UFF) e do Núcleo de
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo
(USP), em parceria com o
Disque-Denúncia e as plataformas Fogo Cruzado e
Pista News, que indicou a
presença de milícia em mais
de um quinto dos bairros do
Grande Rio, publicada pela
Agência Brasil na segunda-feira passada (19).
A nota aponta que “talvez
essa expansão dos interesses milicianos por instâncias dos poderes legislativos
locais guarde relação, ainda
que parcialmente, com o elevado número de mortes violentas envolvendo candidatos a vereadores”. O documento ainda alertou que é
imperativo monitorar esse
fenômeno e buscar medidas
para revertê-lo. “Se ele se
confirma e se consolida,
conforma-se um quadro de
banditismo político, de grupos que, historicamente, começaram guardando relações com elites locais para,
posteriormente,assumirem
protagonismo tanto nas atividades econômicas quanto
no poder político”.

CNPJ 13.797.188/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que foi remarcada
para o dia 04 de novembro de 2020 as 09h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento,
Sala da Comissão de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus,
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, através do Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação
de empresa de engenharia para execução das obras/serviços de pavimentação e drenagem de ruas na
Vila Bonfim, zona rural, no município de Santo Antonio de Jesus O Edital e anexos estão disponíveis aos
interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.org.br, no Acesso à Informação: Licitações e
Contratos – Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 26 de outubro de 2020. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº.
8.666/93 Abertura: 12/11/2020 TP 011/2020 às 10:30 h Obj: Contratação de empresa para prestação
de serviços de engenharia para construção de vias de acesso ao Alto do Santo Antonio, no Bairro
do Batatan no Município de Nazaré, de acordo com planilha orçamentária, Memorial Descritivo,
Cronograma Físico-Financeiro e Projetos. O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do
município desta Prefeitura http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação
(75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 26/10/2020. Maiane A. Caldas Barreto

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020 – P.A’s n° 101-102-103/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando contratação de empresa especializada para execução de aterro e jardinagem de
escola e creche e centro olímpico no Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital
Data e horário: 12 de Novembro de 2020, às 09h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia
Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73)
3021-1124 no horário 08:00 as 14:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 26 de Outubro de
2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020 – P.A’s n° 076-077/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando contratação de empresa especializada para execução e instalação de academia ao ar livre no
Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 12 de Novembro de
2020, às 12h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA.
Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 14:00. www.
doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 26 de Outubro de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 051-2020 – P.A 042-094/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando registrar preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento de material
de expediente e papelaria para o Município de Prado - BA. Data e horário: 10 de Novembro de 2020, às
09h:00min, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no
link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 26 de Outubro de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 052-2020 – P.A’s 092-099/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando registrar preços para futura contratação de empresa especializada para fornecimento
de material de equipamentos eletrônicos e acessórios de informática para o Município de Prado - BA. Data
e horário: 10 de Novembro de 2020, às 10h:00min, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no
site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 26 de Outubro de
2020. Mayra Pires Brito – Prefeita.

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 09/11/2020 às 8h:30min Nº 842298 PE-SRP nº
063/2020 – Objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para aquisição de equipamento
para uso no laboratório de análise clínica, conforme Emenda Parlamentar nº 11354455000/118003, por
um período de 12 meses. 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, 26/10/2020 de 2020.
Maiane A. Caldas Barreto. Presidente/Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna público a licitação Pregão Presencial
SRP nº 19/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para o Fornecimento de pneus, câmaras, válvulas e protetores
e alinhamento, balanceamento e cambagem das máquinas e veículos pertencentes a frota Municipal deste Município
de Lafaiete Coutinho-BA, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 09/11/2020 – Horário: 09:00hs. 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, 27 de outubro de 2020. Bruna da Silva Neris – Pregoeira.

CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal
nº. 8.666/93 Abertura: 12/11/2020 TP 010/2020 às 08:30 h Obj: Contratação de empresa para
prestação de serviços de engenharia para construção de uma praça de lazer no Bairro do Apaga Fogo
no Município de Nazaré, de acordo com planilha orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma
Físico-Financeiro e Projetos. O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município desta
Prefeitura http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação (75) 3636-2711.
licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 26/10/2020. Maiane A. Caldas Barreto
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 001/2020
Processo : TJ-ADM-2019/71321
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através do Leiloeiro
ADILSON GUIMARÃES ARAÚJO, JUCEB Nº 04/0894479, torna público para
conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto, o Leilão nº.
001/2020, do tipo MAIOR LANCE por lote para venda ao público bens móveis,
classificados como inservíveis, obsoletos, irrecuperáveis, antieconômicos, observadas
as condições estabelecidas no edital, cuja realização dar-se-á em 13 de novembro
de 2020, às 9h15min (nove horas e quinze minutos) horário local, através de
videoconferência pelo endereço eletrônico – https://call.lifesizecloud.com/5046899.
Cópias do Edital poderão ser adquiridas no site do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia (www.tjba.jus.br – licitaçção-pesquisa). Salvador, 26 de outubro de 2020.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER,
Empresa Pública, com sede na Avenida Edgard Santos, nº 936, Narandiba, Salvador/
Bahia, vem por meio da empregada pública Emília Barreto Bittencourt Lage Magalhães,
designada através da Portaria DIPRE nº 294/2020, com base nas prerrogativas que
lhes foram conferidas, intimar o Município de Castro Alves, para efetuar o pagamento,
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição do débito respectivo na Dívida
Ativa não tributária, ou para impugnação, no prazo de 10 (dez) dias, do referido valor,
referente ao Processo de Reparação de Danos - PRD, SEI nº 043.4058.2020.001090212, instaurado em virtude da utilização indevida dos recursos do objeto convenial
nº 153/2010. Para mais informações: (71) 3117-3501 e e-mail: emiliamagalhaes@
conder.ba.gov.br., Salvador, 26 de outubro de 2020. Emília Barreto Bittencourt Lage
Magalhães, Analista Administrativo/CONDER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2020 PROC. ADM.: 128/2020.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna público
a realização da Tomada de Preço Nº. 006/2020, no dia 18/11/2020, às 09H30, cujo objeto é a contratação de
empresa do ramo para executar os serviços de Pavimentação de Vias Públicas no Município de Iguaí/BA, na forma
de empreitada global, (material e mão-de-obra). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras,
Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda
a sexta - feira, das 08H00 às 12H00, até o dia 16/11/2020. Iguaí/BA, 26 de outubro de 2020. Edineide Lousado de
Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO RETIFICAÇÃO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PE Nº 022/2020/SMS.

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 022/2020/SMS. Objeto: Registro de Preços para
aquisição de insumos Saneantes, Antissépticos e Substâncias Químicas para atende a demanda da secretaria de
saúde do Município de Lauro de Freitas - BA, em virtude dos feriados de 30/10 e 02/11/2020, RETIFICAMOS a data
de abertura e disputa para: Abertura de Proposta: 09/11/2020, às 09 horas, Disputa: 09/11/2020, às 10 horas e
30 minutos (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitações-e.
ba.gov.br. ou http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais. Tel.: (71) 3369 - 9911.
Lauro de Freitas, 26/10/2020, Susana Maria Sobreira – Pregoeira/SESA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 019/2020 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SEABRA, CNPJ 13.922.604/0001-37, Pregoeiro designado Decreto Nº 16/2019, TORNA PÚBLICO
licitação, na forma eletrônica. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de
empresa especializada, para prestação de serviço de manutenção da frota própria do transporte
escolar (ônibus), com fornecimento (sem exclusividade) de peças e acessórios, com critério de
julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/1919,
Lei Complementar n° 123/06, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e legislação aplicável, normas
e exigências editalícias. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 27/10/2020 às
08h00min do dia 12/11/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia
12/11/2020. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do dia 12/11/2020.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). Para todas as referências
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo e demais informações serão
publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão
ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 26 de Outubro de 2020 –
Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

