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SUPREMO O ministro afirmou que há indícios de desvio de finalidade na indicação de Bolsonaro

Alexandre de Moraes suspende
nomeação de Ramagem para a PF
Marcelo Camargo / Agência Brasil

BRUNO LUIZ E
RAPHAEL SANTANA

A nomeação de Alexandre
Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal
(PF) está suspensa. A decisão
liminar (provisória) foi publicada ontem pelo ministro
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), que deferiu pedido feito em mandado de segurança impetrado terça-feira pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).
“DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para suspender a eficácia do Decreto de
27/4/2020
(DOU
de
28/4/2020, Seção 2, p. 1) no
que se refere à nomeação e
posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo
de Diretor-Geral da Polícia
Federal. Determino, ainda,
que, IMEDIATAMENTE, notifique-se a autoridade impetrada, nos termos dos artigos 7º, I da Lei 12.016/2016
e 206 do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal. segurança impetrado na
terça, 28, pelo Partido Democrático
Trabalhista
(PDT)”, diz a decisão.
No documento, Moraes
solicita que a notificação seja feita até mesmo pelo aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, devido à urgência da decisão, já que a
posse do novo diretor-geral
estava marcada para a tarde
de ontem. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que o caso seja
encaminhado para parecer
da Procuradoria-Geral da
República (PGR).
Ramagem, que é amigo da
família Bolsonaro, foi o escolhido do presidente da República para chefiar a PF, no
lugar de Maurício Valeixo. A

Ministro do STF atendeu a mandado de segurança impetrado na corte pelo PDT

Bolsonaro
revogou a
indicação de
Ramagem e,
mesmo assim,
afirmou ontem
que “sonho” de
levar o amigo à
chefia da PF
“brevemente se
concretizará”

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEORODO SAMPAIO
REABERTURA DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 01/2020. Processo licitatório 35/2020. Empreitada por
preço unitário. Menor Preço Global. Dia 13/05/2020 às 9h. Objeto: implantação de melhorias sanitárias
domiciliares (MSD) na zona rural e sede, com recursos do Ministério da Saúde, por intermédio da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), Convênio 848231/2017 SICONV, com fornecimento de material e mão-de-obra.
Teodoro Sampaio/Ba, 28 de abril de 2020. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

demissão de Valeixo por
Bolsonaro provocou a saída
do então ministro da Justiça
Sergio Moro, que acusa o
presidente de tentar interferir politicamente na atuação da Polícia Federal.
O ministro afirmou que há
indícios de desvio de finalidade na nomeação de Ramagem. Na decisão, o magistrado citou as acusações
feitas pelo ex-ministro da
Justiça e Segurança Pública,
Sergio Moro, de que o presidente gostaria de ter à frente da PF “uma pessoa do contato pessoal dele”, “que pudesse ligar, colher informa-

ções, colher relatórios de inteligência”. Moraes observou
na decisão que, no mesmo
dia, em pronunciamento para rebater as denúncias do
ex-juiz federal, Bolsonaro
confirmou as alegações, ao
dizer que precisaria “todo dia
ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas vinte e quatro horas”.

Substituição

Moraes também lembrou
que uma troca de mensagens entre Bolsonaro e Moro, veiculada no Jornal Nacional, da TV Globo, no último dia 24, aponta a insa-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
TOMADA DE PREÇOS 05/2020. Objeto: reforma dos PSFs localizados nos povoados de Belo Alto, Chapada,
Covão e sede. Dia 20/05/2020 às 10h. Edital: na sede, Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail pmc.
licitacoes1@gmail.com. Candeal/Ba, 28/04/2020. Lucilene Alves Gonçalves. Presidente CPL.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 PROC. ADM.: 069/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP 023/2020 - REPUBLICAÇÃO - O Município de Barra do Choça Bahia, comunica que realizará licitação do tipo ELETRÔNICO, visando Registro de Preços para
contratação futura de pessoa jurídica objetivando o fornecimento de materiais de armarinho,
para atender às demandas dos projetos sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social,
junto à Prefeitura Municipal de Barra do Choça. Início de Recebimento propostas eletrônicas no
site: www.licitacoes-e.com.br: 08/05/2020 a partir das 08:00h. Disputa eletrônica: 12/05/2020
às 08:30:00h. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br, (77) 3436-3000 ramal: 207.
Cintia A. S. Araújo. Pregoeira.

AVISO DE FÉRIAS
TEL CENTRO DE CONTATOS
ATELCentrodeContatossolicitaaoscolaboradores
das filiais localizadas na Bahia que acessem a área
restrita do site da empresa: www.tel.inf.br - intranet
TEL - guia DP-RH - férias.
Em caso de dúvida, consulte o seu gestor.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 18/05/2020 às 14h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Acondicionamento
e Embalagem Para Feira de Santana e Região - BB: 813222 - Famílias(s): 72.40; 81.05 e 81.15 - 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,
29/04/2020. Daniela Calmon Dantas Fontes Torres – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 017/2020, no dia 14/05/2020, às 09H00, cujo objeto
é a contratação de Empresa do ramo aquisição de materiais de limpeza em geral para atender as
necessidades das Secretarias da prefeitura do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2020 (dois mil e
vinte). O Edital completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações,
no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às
12h00. Iguaí/BA, em 29 de abril de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 016/2020 - A PREFEITURA DE SEABRA, por intermédio do Pregoeiro, designado pelo
Decreto 016/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2020, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, que tem objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos, peças, utensílios
hidráulicos e elétricos a serem utilizados na manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de abastecimento de água
das comunidades rurais deste município, de interesse da secretaria municipal de Agricultura e Irrigação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, a ser realizada no dia 13/05/2020 às
09:00hs na sede da Prefeitura, a ser julgada nos termos da Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93. 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., 29 de Abril de 2020 – Enilson L. Vieira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 078-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 034-2020 – Objeto: Registro de Preço para futura e
eventual aquisição de Medicamentos para Atender às Necessidades da Atenção Básica, na Secretaria
Municipal de Saúde de Feira de Santana. Tipo: Menor preço por item. Data: 15/05/2020 às 08h30.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro,
nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.
licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 28/04/2020. Osmario de Jesus Oliveira– Pregoeiro.
LICITAÇÃO 080-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 036-2020 – Objeto: Registro de Preço para futura e
eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Básica. Tipo: Menor
preçopor item. Data: 14/05/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e
Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 28/04/2020. Osmario de
Jesus Oliveira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado da Chamada publica 01/2020, objeto: aquisição de genero alimenticio diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. Após a análise documental e o julgamento das propostas,
declara vencedoras: Associação dos Pequenos Produtores de Leite e Hortigranjeiros da Região de Ruy Barbosa,
CNPJ 11.505.696/0001-24, valor R$ 92.004,00 e Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroecologico de
Entorno de Ruy Barbosa, CNPJ 10.627.059/0001-68, valor R$ 81.235,00. //////////////// Homologa o resultado
da Chamada publica 01/2020, objeto: aquisição de genero alimenticio diretamente da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedoras:
Samuel Lopes Mascaenhas Neto, CPF 173.418.505-82, valor R$ 19.993,75; Ana Paula Santos da Silva
Moreira, CPF 026.811.285-10, valor R$ 19.993,75; Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroecologico de
Entorno de Ruy Barbosa, CNPJ 10.627.059/0001-68, valor R$ 99.995,00; Cooperativa Nacional de Produção
Agroindustrialização LTDA – COOPAITA, CNPJ 04.315.166/0001-58, valor R$ 8.750,00; Cooperativa Regional
de Reforma Agraria da Chapada Diamantina – COOPRACD, CNP 01.890.241/0001-16, valor R$ 8.750,00. Ruy
Barbosa/Ba, 22 de abril de 2020. Luíz Claudio Miranda Pires. Prefeito.

Indicação
divide opiniões
entre políticos
baianos
RAUL AGUILAR

tisfação do presidente com a
existência de inquérito no
STF como justificativa para a
substituição de Valeixo.
“Mais um motivo para a troca”, disse o presidente ao
ex-ministro, ao enviar para
ele link de matéria que
aponta que deputados federais bolsonaristas estariam
na mira da investigação,
conduzida pela PF. Na egunda-feira, o ministro da Corte,
Celso de Mello, autorizou
abertura de inquérito para
apurar as declarações de
Moro contra Bolsonaro.
Nadecisão,oministroafirmouqueasescolhasdochefe
do Executivo nacional devem “respeito aos princípios
constitucionais regentes da
Administração Pública, podendo, excepcionalmente
nesse aspecto, o Poder Judiciário analisar a veracidade
dos pressupostos fáticos para a sua celebração.” Ele enfatizou, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro
não permite a “arbitrariedade dos poderes públicos”.
Ainda ontem o presidente
Bolsonaro revogou, conforme publicação no Diário
Oficial da União (DOU), tanto a nomeação de Ramagem
à chefia da PF como a sua
exoneração do cargo de diretor-geral da Abin. Com isso ocorreu a chamada perda
do objeto da decisão de Moraes, e a AGU afirmou em
nota que não recorreria.
A despeito disso, Bolsonaro insistiu ontem que vai recorrer da decisão do Supremo. "É dever dela [AGU] recorrer", disse. "Quem manda sou eu e eu quero o Ramagem lá", afirmou Bolsonaro, que já havia dito que
seu “sonho” de nomear o delegado para o cargo "brevemente se concretizará".

A intenção de Bolsonaro de
nomear o amigo Alexandre
Ramagem à diretoria geral
da PF dividiu opiniões entre
parlamentares baianos.
O deputado federal (PT)
Valmir Assunção defende
que a interferência do STF
não deveria ocorrer nos atos
de nomeação, mas após ele,
em um eventual caso de
exercício irregular da função. “Eu acho que nós temos
que preservar a indicação e
a nomeação. No exercício do
mandato, aí sim, que poderá, do meu ponto de vista, ter
determinada interferência
ou não, por descumprir determinadas regras, leis existentes”, avalia o petista.
Na mesma linha, o senador Ângelo Coronel (PSD)
destaca que o ato compete ao
presidente. Questionado se
as possíveis mensagens trocadas entre o presidente Jair
Bolsonaro e Sérgio Moro, divulgadaspeloex-ministrona
semana passada, em que Bolsonaro compartilha o link de
uma matéria, em um aplicativo de mensagem, alertando sobre uma operação
da PF contra deputados federais,afirmandosetratarde
“mais um motivo para troca”
do então delegado-chefe,
Maurício Valeixo, não colocaria sob suspeita a nomeação de Ramagem, pedida em
outra mensagem na mesma
conversa, o senador respondeu que se ele fosse o presidente, “não nomearia”.
Por outro lado, o deputado
federal Charles Fernandes
(PSD) julga como um “ato de
irresponsabilidade” do presidente da República nomear
o Ramagem, principalmente
“após o ex-ministro da Justiça e Direitos Humanos ligar
o nome de Ramagem à possibilidade de uma interferência política na PF”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PREGÃO PRESENCIAL 11/2020. Objeto: aquisição de material de expediente e armarinho. Dia 14/05/2020 às 9h. Edital:
www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario e na sede, Praça Dr. Araújo Pinho, 14. Informações: tel.
7532482489. Coração de Maria/Ba, 30 de abril de 2020. Vanessa Mota da C. Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 014-2020-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 014-2020-PP, do tipo menor:
MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto é aquisição de materiais metálicos
e ferragens para construção, reforma e manutenção de vias e prédios públicos do município de
Ibipitanga, conforme especificações constantes no Edital. DATA: 15.05.2020 ás 08:30 h. Inf.: Tel.:
(77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/
BA 29.04.2020. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ N: 13.393.178/0001-91

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020 (Processo Administrativo Nº 053/2020)
A PMH realizará no dia 15/05/2020, às 11h00min, Tomada de Preço Nº 004/2020, Objeto: Construção da 2ª
Etapa do Estádio Municipal conforme Contrato de Repasse Nº 01058317-74 entre PMH/CEF.
Edital no site https://io.org.br/ba/heliopolis/transparencia/licitacoesNovo ou de segunda a sexta, no horário das
8h00 às 12h00 horas ou através do Tel. (75) 3593-2180.
Heliópolis (BA), 29 de abril de 2020.
Luiz Fernandes Jacó - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CREDENCIAMENTO N.º 003/2020 - 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 de Médico Oftalmologista na Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento
aos pacientes do Município de Coribe. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, no
período 04 de maio á 30 de novembro 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, 28 de abril de 2020. Manuel Azevedo Rocha. Prefeito Municipal.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de maio de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de maio de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
- CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 22/12/2016, cujos Fiduciantes são
CRISTIANO MONTARROYOS DE QUEIROZ, CPF/MF nº 014.247.475-46, e sua mulher ANA CAROLINA DANTAS DE QUEIROZ, CPF/MF
nº 823.048.665-49, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 431.933,38 (Quatrocentos e Trinta
e Um Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo
“Apartamento, nº 1803, possuindo 53,76m² da área privativa, 97,69m² de área total, cabendo-lhe a vaga de garagem de nº 01-A e 01-B, localizadas
no pavimento G-1, presas entre si, tipo descobertas, possuindo 10,73m² da área privativa cada, do Edifício Torre Carcassonne, Rua Assaré, nº
171 - Brotas, Salvador/BA, melhor descrito na matrícula nº 114.832 do 3º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA.”
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 327.160,93 (Trezentos e Vinte Sete
Mil Cento e Sessenta Reais e Noventa e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5423_03 Al).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 – SEC/DG/DA/CEG – BB - 813507
Abertura: 15/05/2020 às 10h. (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviço de Confecção e instalação de vidro. Família: 08.05. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.
br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites https://www.comprasnet.ba.gov.br e/ou
http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos. Os interessados poderão entrar em contato
através do e-mail copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115.1403 ou presencialmente, de segunda
a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 h no endereço da Secretaria da Educação,
situada à 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP:
41.745-000. Salvador, Ba. 28/04/2020. Francilene M. P.dos Santos – Pregoeira Oficial.

SEC

CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
Abertura: 15/05/2020 às 10 h (horário de Brasília) - Objeto: Contratação de Empresa
Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento e Gerenciamento de Vale-refeição/
alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético. Nº BB 813704 -Família: 01.02 - site:
www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço
acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, ou pelo
endereço eletrônico: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Maiores
esclarecimentos através dos telefones: (71) 3117-3476. Salvador-Bahia, 29/04/2020.
ELISÂNGELA MARIA DE ARAÚJO- Pregoeira Oficial.

