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VISITA TÉCNICA Tarcísio Gomes de Freitas fez anúncio durante passagem pelo oeste baiano

Exército deve assumir obras da
Fiol, diz ministro da Infraestrutura
Wilson Dias / Agência Brasil

Ministro deu
entrevista ontem
ao Isso é Bahia da
rádio A TARDE FM
DA REDAÇÃO

O ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas,
anunciou que o Exército Brasileiro deve assumir as obras
Lote 6 da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), durante uma visita técnica na
cidade de São Desidério, na
Bahia. O trabalho, que está
com 80% concluído, ocupa
um trecho entre Bom Jesus
da Lapa e São Desidério. A
previsão de conclusão das
obras do trecho dois é 2022.
Em entrevista ao programa
Isso é Bahia, da rádio A TARDE
FM, o ministro pontuou que a
Fiol é dividida em dois segmentos. “O primeiro, que vai
de Ilhéus até Caetité, já está
modelado para a concessão.
Nósenviamososestudospara
oTribunal de Contasda União
(TCU), que já vem analisando
e nos demandando informações.Eestámuitopertodesair
uma deliberação do TCU.
Quando sair autorizando, nós
vamos publicar um edital e
devemos fazer um leilão ainda este ano”, afirma.
Apesar da crise, o ministro
afirma que tem conversado
comagentesdemercado,que
têm interesse em comprar e

“Recorremos
ao Exército na
BR-163 Pará no
ano passado e
nós tivemos
um êxito”
TARCÍSIO DE FREITAS, ministro

operar a ferrovia. Ele explica
que a empresa que entrar vai
terminar as obras do trecho 1
e construir o Porto Sul.
O segundo segmento, que
está em construção, vai de
Caetité até Barreiras. “As
obras estão andando bem
nos trechos que nós visitamos. Apenas esse trecho de
Bom Jesus da Lapa até Correntina que precisa de um
impulso e, por isso, nós es-

tamos demandando um
exército. O Exército tem
uma longa tradição na engenharia. Recorremos ao
Exército na BR-163 Pará no
ano passado e nós tivemos
um êxito, uma obra que estava inacabada há 47 anos e
foi concluída em 11 meses”,
disse o ministro.
De acordo com o ministro, os investimentos de infraestrutura são funda-
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mentais e podem gerar empregos, dando ênfase na
Fiol, que irá atender ao setor
mineral no primeiro momento. “Nós temos que
aproveitar o bom momento
do setor mineral, que não
foi impactado pela crise. Alguns países, notadamente a
China, já começam a sair da
crise e demandar com muita força o minério de ferro”,
explica o ministro.

DITADURA

AGU: é preciso
conviver com
‘interpretações
divergentes’
DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

A Advocacia-Geral da União
defendeu junto à Justiça Federal que é preciso conviver
com as “interpretações” divergentes sobre a ditadura
militar. O órgão foi além, defendendo o período: “nem
sempre vão revelar somente
uma versão de aniquilação
de direitos”.
A defesa faz parte de uma
manifestaçãodogovernoem
uma ação que pede a retirada
de publicações feitas pela Secretaria de Comunicação da
Presidêncianainternet.Alista inclui publicação que chamou de “heróis do Brasil”
agentes públicos que atuaramnarepressãoàGuerrilha
do Araguaia.
Apublicaçãofoifeitajunto
de uma imagem do encontro
entre Bolsonaro e Sebastião
Curió, oficial do Exército que
comandou a repressão à
guerrilha. Curió é acusado
pelo Ministério Público de
homicídioseocultaçãodecadáveres. À Justiça, ele chegou
a confessar duas mortes.
O texto da publicação afirma: “A guerrilha do Araguaia
tentou tomar o Brasil via luta
armada. A dedicação deste e
de outros heróis ajudou a livraropaísdeumdosmaiores
flagelos da história da humanidade: totalitarismo socialista, responsável pela morte
de aprox. 100 milhões de pessoas em todo o mundo”.

CRÍTICAS

Justiça mantém nomeação
de diretor-geral da PF

Partidos fazem atos
virtuais pelo impeachment

FELIPE PONTES
Agência Brasil, Brasília

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara
Federa Cível de Brasília, negou um pedido em ação popular para que fosse anulada a nomeação do delegado Rolando Alexandre de
Souza como diretor-geral da
Polícia Federal (PF).
A suspensão da nomeação
havia sido pedida pelo advogado Rubens Alberto Gatti Nunes, que coordena o
grupo Movimento Brasil Livre (MBL).
Rolando de Souza foi nomeado e empossado em 4 de
maio, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
ter anulado a nomeação de
Alexandre Ramagem, atual
diretor-geral da Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin), para o cargo.
Moraesimpediuapossede
Ramagem após o então ministro da Justiça e Segurança

Ao não anular
a nomeação
de Rolando de
Souza, o juiz
federal
Francisco
Ribeiro
reconheceu
a “gravidade
da denúncia”
feita por Moro
Pública, Sergio Moro, ter pedido demissão alegando interferência política na PF por
parte do presidente Jair Bolsonaro, a quem compete nomear o diretor-geral.
Para o MBL, a nomeação
de Rolando de Souza, que
trabalhava com Ramagem

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

REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2019 PROC. ADM.: 069/2020.
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 02/06/2020, 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 19 de maio de 2020. Edineide Lousado de Almeida
de Oliveira – Pregoeira.

Nomeação está eivada de acusações de interferência

na Abin, foi um meio encontrado pelo governo para
burlar a decisão do Supremo, o que foi negado pela
Advocacia-Geral da União
(AGU) na ação popular.

Reconhecimento

Ao não anular a nomeação
de Rolando de Souza, o juiz
federal Francisco Alexandre
Ribeiro reconheceu a “gravidade da denúncia” feita
por Moro, cujas alegações
justificaram a anulação da
nomeação de Ramagem e a
abertura de inquérito no Supremo.
O magistrado afirmou,
porém, que não poderia es-

tender a Rolando de Souza as
suspeitas que recaem sobre
Alexandre Ramagem, “como se fosse possível presumir que ambos seriam cúmplices de alguma empreitada ilícita ou criminosa, ainda em estágio inicial de apuração”.
Entendimento em contrário resultaria na “colocação
sob suspeição de todo e qualquer delegado que viesse a
ser nomeado pelo Presidente da República”, acrescentou o juiz federal. Para ele,
uma nova suspensão anularia, indevidamente, a competência presidencial de nomear o diretor-geral da PF.

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

AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 003/2020.

A COPEL, da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia, torna público para conhecimento dos interessados o
JULGAMENTO DOS RECURSOS da CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 003/2020. Tipo: Menor Preço por Lote, na
forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de
Empresa Especializada para Execução de Serviços de Manutenção nas Unidades Escolares no Município de Lauro de
Freitas/Bahia. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas d Projetos Em CD Anexo no Edital.
Requisitado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Impetrado pelas empresas Madre Mais Empreendimentos
Ltda. - ME., Processo Administrativo - Nº 04164/2020 e Nº 05086/2020 e Pavloc Construções e Locação de
Máquinas Ltda. - Processo Administrativo - Nº 05102/2020, com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito, julgo
pela IMPROCEDÊNCIA dos Recursos impetrados. O inteiro teor do Parecer Jurídico encontra-se a disposição dos
interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com,
Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 19 de maio de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o PE nº 007/2020/
SMS, cujo Objeto é o Registro de Preço para Aquisição de instrumentos, equipamentos, suprimentos médicos e
cirúrgico para atender as demandas das unidades de saúde do município de Lauro de Freitas - BA. A empresa.
VIVAS COMERCIAL DE EQUIP. DE ELETROMED. MED. HIG. E TR. Lote 01 Valor Global R$ 21.586,00; Lote 03
Valor Global R$ 1.398,00 E Lote 05 Valor Global R$ 5.600,00 - CORDEIRO CARAPÍA COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES. Lote 02 Valor Global R$ 6.790,00 Lote 04 Valor Global R$ 11.290,00; Lote 07 Valor Global
R$ 7.559,60; Lote 10 Valor Global R$ 720,00 E Lote 12 Valor Global R$ 307,00 - MD MATERIAL HOSPITALAR
EIRELI ME. Lote 11 Valor Global R$ 151.800,00; Lotes: 08 e 09 - FRACASSADO; Lote: 06 REVOGADO. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO 19/05/2020. Maria Isabel Andrade Silva

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

Representantes de partidos
políticos participaram ontem
de uma manifestação nas redes sociais com críticas ao governo Jair Bolsonaro. Os atos,
que contaram com o apoio de
diversos artistas, pediu repetidamente pela abertura do
impeachment contra o presidente.
Amanifestaçãofoiumainiciativa dos partidos Rede Sustentabilidade, Partido Verde,
PSB e PDT. Organizadores informaram durante o ato que o
Cidadania também havia se
juntado ao movimento.
Segundo informações dos
partidos, pelo menos 30 pedidos já foram apresentados
e aguardam a avaliação do
presidente da Câmara dos
Deputados , Rodrigo Maia
(DEM-RJ).
Líderes partidários concentraram suas críticas na participação do presidente Bolsonaroematosemapoioaose
governo que, além de causarem aglomerações continham e pautas inconstitucionais e antidemocráticas. As
ações de enfrentamento ao
coronavírus também foram
mencionadas.
Houve críticas também
sobre as políticas de cultura
e meio ambiente e menções
à tentativa de interferência
de Bolsonaro na Polícia Federal.
Até ontem, o presidente
da Câmara não tinha analisado nenhuma denúncia
relacionada a supostos cri-

mes de responsabilidade
apontados pelas siglas. Segundo reza a Constituição,
cabe à Câmara autorizar o
procedimento para verificar
se houve ou não cometimento de crime por parte do
presidente.

Pressão

Um grupo de advogados
chegou a acionar o Supremo
Tribunal Federal (STF) para
obrigar o Rodrigo Maia a
analisar os pedidos de impeachment. O ministro relator Celso de Mello ainda
não decidiu, mas determinou na última sexta (15) que
Jair Bolsonaro fosse comunicado oficialmente da ação
judicial.
Uma pesquisa do Datafolha divulgada no fim do mês
de abril apontou que 45% da
população apoiava a abertura do impeachment contra o presidente. Segundo o
mesmo levantamento, 48%
reprovavam a abertura, e 6%
não sabiam opinar. A margem de erro é de três pontos
percentuais.

Pelo menos
30 pedidos
já foram
apresentados
e aguardam
avaliação

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 03/06/2020 às 15h00min (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços para Contratação de
Serviços Terceirizados de Transporte para Salvador e Região Metropolitana (condução e conservação de
veículos) - BB: 816395 - Famílias(s): 01.98 - 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, 19/05/2020 Adriano Oliveira Menezes–
Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78
AVISO DE ADIAMENTO
O MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO-BA, por intermédio da Pregoeira, nomeada através da Portaria Municipal nº 03 de
06 de janeiro de 2020, torna publico que o Pregão Eletrônico nº 15/2020 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) e Materiais diversos para atender as Unidades de Saúde
da família Carlos Silveira Andrade e USF Marimbondo e SAMU 192, bem como os profissionais de saúde que atuam
na assistência a Pandemia do COVID 19, neste Município de Lafaiete Coutinho / BA, mediante Sistema de Registro de
Preços, com data de realização para o dia 20/05/2020 – Horário: 09:00hs fica prorrogada a data de realização para o dia
26/05/2020 às 09:00. Motivo: devido a necessidade de alteração na planilha descritiva dos itens a serem licitados. Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br. 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, 19 de maio de 2020. Bruna da Silva Neris – Pregoeira.

