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ELEIÇÃO Parlamentar diz que candidatura não é “nem de situação nem de oposição ao governo”

MDB anuncia Simone Tebet para
disputa pela presidência do Senado

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O MDB anunciou ontem o
nome de Simone Tebet (MS)
como a candidata da sigla na
eleição para a presidência
do Senado, a ser realizada no
início de fevereiro. Caso seja
eleita, a senadora será a primeira mulher à frente do Senado.
A senadora afirmou durante entrevista após o
anúncio que a candidatura
dela não é “nem de situação
nem de oposição ao governo”.
“É uma candidatura de independência harmônica entre os poderes e a favor do
Brasil. E essa harmonia exige de qualquer futuro presidente do Senado diálogo
com o governo federal e,
mais do que isso, apostar,
trazer, colocar em pauta e
votar. O plenário é soberano,
qualquer projeto de qualquer presidente da República”, disse Simone.
Simone Tebet defendeu
ainda a discussão de uma
nova rodada de pagamento
do auxílio emergencial porque, segundo ela, o país “começa a passar fome”.
“O auxílio emergencial,
com responsabilidade, desde que tenhamos responsabilidade fiscal, possamos fazer uma análise criteriosa
sobre o cadastro – quantos
receberam indevidamente –
para poder beneficiar quem
está precisando. É uma
agenda de um país que começa a passar fome. Então o
auxílio emergencial, com
responsabilidade,
observando os critérios da Lei de
Responsabilidade
Fiscal,

Tebet está no
1º mandato de
senadora

Marcos Oliveira / Agência Senado / Divulgação

“O MDB não
vem para
qualquer tipo
de tensão entre
as instituições
e os Poderes.
Este é um
momento de
harmonia”
SIMONE TEBET, senadora

com o teto de gastos, ainda
que com menor valor, tem
que sim estar na agenda de
qualquer candidato para ser
tratada com os líderes”, disse
a candidata.
Questionada sobre a existência de articulação para
aopio do presidente Jair Bolsonaro, Simone afirmou que
os emedebistas líderes do
governo devem comunicar
ao presidente a sua candidatura.
Nos bastidores, a informação que circula é que o presidente tem simpatia pelo
nome de Rodrigo Pacheco

(DEM-MG). A aproximação
foi articulada pelo atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).
“O MDB não vem para
qualquer tipo de tensão entre as instituições e os Poderes. Este é um momento
de harmonia. Ou nós entendemos que a independência
significa harmonia ou vamos desconstruir este país”,
afirmou a senadora.

Articulação

Para chegar à presidência do
Senado, os emedebistas buscam o apoio do Podemos, do
Felipe Iruatã / Ag. A TARDE

SSA-ITAPARICA

Leão: início das obras da
ponte depende da vacina
DA REDAÇÃO

O vice-governador João Leão
(PP), que também é titular da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico
(SDE) e presidente do PP no
estado, declarou ao Bahia
Notícias ontem que enquanto não houver vacina, não
haverá obras de construção
da ponte Salvador-Itaparica.
O gestor afirmou que o temor é que o Coronavírus se
espalhe entre os mais de sete
mil operários previstos para
o empreendimento na região da Baía de Todos-os-Santos.
“Estamos esperando sair
essa vacina para, realmente,
a obra começar a correr. Minha perspectiva é a seguinte:
o funcionário, quando for
admitido, tem que estar com
o atestado de que foi vacinado. Do engenheiro ao
peão”, afirmou João Leão. A
previsão para o início dos
trabalhos é outubro de 2021,

quando ele acredita que o
Estado já terá grande parte
da sua população imunizada.
João Leão disse que outras
obras da administração estadual foram paralisadas
por conta pandemia da Covid-19. “Estamos fazendo
agora uma série de usinas de
energia eólica. Então, essas
usinas têm 300, 400 funcionários. E o que nós estamos tendo de problemas
de contágio... Teve obra que
nós tivemos que parar. Imagine sete mil pessoas trabalhando em uma única obra”,
argumentou.
O titular da SDE, que mobiliza há muitos anos forças
do governo baiano para a
construção da ligação entre
Salvador eaIlhade Itaparica,
também utilizou como
exemplo as obras da ponte
entre os municípios de Barra e Xique-Xique, no Sertão
do São Francisco, que conta
com 400 operários. “Foi des-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
1º aditivo ao contrato 4175/19. TP 05/19. Contratante: PMPD. Contratado: Arruda Engenharia Ltda, CNPJ
09.813.466/0001-80. Objeto: Aditar o prazo do contrato em mais 330 dias, para possibilitar a conclusão da
obra. Vigência: 24/06/2019 a 23/05/2021. Presidente Dutra/Ba, 13 de janeiro de 2021.

Leão prevê que obra deve ser iniciada em outubro

pedido um funcionário porque tirou a máscara no canteiro. É para dar o exemplo.
O cara tirou a máscara, botou em um prego e estava
batendo o martelo, fazendo
forma, sem máscara. Aí foi
despedido. Desse dia em
diante, ninguém mais tirou
a máscara”, contou.

Fundo sancionado

O governador da Bahia, Rui
Costa (PT), sancionou ontem
o Fundo Garantidor do
Aporte da Ponte Salvador-Itaparica (FGAP). O ato
será publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

A decisão foi comemorada pelo vice-governador. "O
governador não apenas sancionou o Fundo Garantidor,
mas concretizou mais um
passo para o início desta importante obra para todo o
estado”, disse em nota divulgada ontem à imprensa.
O Fundo Garantidor do
Aporte da Ponte Salvador-Itaparica foi aprovado
na Assembleia Legislativa da
Bahia na última segunda-feira e será gerido pela
Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia).

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 018/2020.

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2020/SMS

A COPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Torna público, o PE Nº 027/2020/SMS, Objeto: Registro de Preços
para aquisição de Medicamentos de Componente Básico da Assistência Farmacêutica, para suprir as necessidades
das Unidades de Saúde do Município de Lauro de Freitas-Ba, com data de abertura das propostas marcada para às
08h30min. do dia 11/01/2021, em virtude da necessidade de reanalise de documentos pertinentes a fase interna, fica
SUSPENSO. Informaremos a nova data oportunamente. Edital/Informações: lfcopelsesa@gmail.com. Tel.: (71) 33699911/28 – Susana Maria Sobreira – Pregoeira da COPEL/SESA Lauro de Freitas, 12/01/2021

DA REDAÇÃO

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e
presidente do MDB na capital da Bahia, Geraldo Júnior, teve uma reunião ontem com o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Hagge
(MDB), e o presidente estadual da legenda, Alex Futuca, na sede estadual do partido, em Salvador, sobre
ações para fomentar o crescimento do partido.
"A pauta foi o crescimento do partido na Bahia e no
Brasil. Aqui no estado passamos por um processo de
reorganização partidária e,
neste encontro, discutimos
o crescimento do partido no
interior da Bahia e em especial na microrregião de
Itapetinga. Também foi
pauta do encontro o pleito
de 2022, quando continuará
o processo de crescimento
de nossa legenda, tão importante na história contemporânea da construção
da democracia brasileira",
pontua o presidente da
CMS.

Crescimento

O MDB é o partido que mais
elegeu prefeitos no Brasil
neste ano, com 784 eleitos,
de acordo com dados disponibilizados pelo Tribunal
Superior
Eleitoral
(TSE).
Na Bahia, Feira de Santana
e Vitória da Conquista,
maiores cidades e colégios
eleitorais do interior do estado, são governadas por
dois filiados ao partido: Colbert Martins e Hérzem Gusmão, respectivamente.

ENTREVISTA

VICTOR ROSA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONTÁBIL TOMADA DE PREÇOS – Nº 010/2020.

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a REVOGAÇÃO da PE SRP Nº 018/2020. Tipo: Menor Preço
global. Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços e elaboração de produtos relativos à
obtenção da cobertura aerofotogramétrica digital, elaboração da base cartográfica cadastral e atualização dos atributos
cadastrais das unidades imobiliárias e de logradouros, implantação do sistema de informação geográfica e de medidas
de regularização fundiária urbana – REURB neste Município, conforme Termo de Referência e Planilhas no Edital.
Requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. Nos termos do Art. 49, Caput, da Lei 8.666/93. Moema Isabel
Passos Gramacho – Prefeita. Lauro de Freitas, 12 de janeiro de 2021.

Geraldo Júnior
articula ações
por crescimento
do MDB

Novo gestor da Sedur
quer ‘simplificar ações’

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E
CONTÁBIL da TOMADA DE PREÇOS - Nº 010/2020. Tipo: Menor Preço Por Lote, na forma de Execução Indireta sob
o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Execução
das Obras Complementares da Etapa V do PAC Itinga - Termo de Compromisso Nº 222.615-19/2007, referente à
Implantação da Creche – Lote I e Implantação do Posto de Saúde – Lote II, no Bairro da Itinga, no Município de Lauro de
Freitas/BA. Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura. Após a análise da Qualificação Técnica e Qualificação Econômico–Financeira dos documentos contidos
nos Envelopes Nº 01 - Documentos de Habilitação, o Técnico Contábil da Secretaria Municipal de Administração e a
Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiram Pareceres Técnicos conclusivos através dos quais
julgam-se HABILITADAS as empresas Marcelo Vicente da Silva Eireli., Pavloc Construções e Locação de Máquinas
Ltda. – ME., e Santa Fé Engenharia Eireli. – EPP. O inteiro teor do Parecer Técnico e Parecer Contábil se encontra à
disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 - 8792 ou via email: copel2017@
yahoo.com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na
Portaria SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Luciana Brito Bispo
Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 12 de janeiro de 2021.

PSDB, do Cidadania, do PSL e
da Rede, que somam 23 cadeiras, e ainda de parlamentares de outras siglas e integrantes do grupo informal
‘Muda Senado’.
A bancada do MDB, que já
era a maior do Senado, recebeu ontem mais dois senadores: Rose de Freitas (ES),
que estava no Podemos, e
Veneziano Vital do Rêgo
(PB), que era do PSB. Com os
novos filiados, a bancada
emedebista passou de 13 para 15 senadores.
O voto é secreto mas, diferentemente do que ocorre
na Câmara dos Deputados,
no Senado é bastante incomum que haja deserções e
"traições" nos acordos firmados pelos partidos.
Simone disse ainda que
deve reunir, preferencialmente, com as legendas que
ainda não anunciaram
apoio a nenhum candidato.
Em seguida, a senadora vai
buscar todas as legendas, inclusive as que já manifestaram apoio a Pacheco.
Rodrigo Pacheco, do DEM,
já tem o apoio confirmado
do PSD (11 senadores), PROS
(3), PT (6), Republicanos (2),
PSC (1) e PL (3). Somados aos
cinco senadores da bancada
do DEM, os partidos reúnem
31 parlamentares.
Simone Tebettentou na última eleição à presidência do
Senado, em 2019, ser a indicada do partido na disputa,
mas foi derrotada internamente pelo ex-presidente do
Senado Renan Calheiros
(MDB-AL).A divisão acabou
abrindoespaçoparaaeleição
de Alcolumbre, que recebeu
o apoio de Simone.

REUNIÃO

A mudança de nome da pasta trouxe também a proposta de uma mudança administrativa. A Sedur, antes conhecida como Secretaria de
Desenvolvimento e Urbanismo, passa a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Segundo o novo
gestor da pasta, João Xavier,
a ideia é trazer uma nova
dinâmica de otimizar o
atendimento à população.
“O principal desafio, além
docombateàCovid,énóssimplificarmos as ações da pasta,
dando agilidade as requisições da população para que a
gente possa desenvolver as
atividades no menor tempo
possível”, comentou João, durante entrevista na manhã de
ontem para o 'Isso é Bahia, na
rádio A TARDE FM.
O gestor também destaca
que por ser uma secretaria
grande, a equipe ainda está
em fase de análise para saber o que poderá ser feito
durante os próximos quatro
anos de gestão. "Nós ainda

estamos avaliando a situação", disse.
Além de agilizar o atendimento à população, o
atual secretário de Desenvolvimento Urbano da capital baiana também pontuou
que a manutenção dos decretos de enfrentamento à
Covid-19 é outro foco a ser
cumprido.
“O que é mais importante
para a gente é garantir o
cumprimento dos decretos
contra a propagação da Covid-19. Então nossa missão
principal é esta força-tarefa
que estamos desenvolvendo
com apoio da Guarda Civil e
da Polícia Militar para que
estes decretos sejam efetivamente cumpridos pela
população para a gente combater a propagação da Covid”, finalizou.

João Xavier
coloca a luta
contra a
propagação da
Covid-19 como
prioridade

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021 PROC. ADM.: 034/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 006/2021, no dia 26/01/2021, às 15H00, cujo objeto é a contratação de
Empresa para fornecimento de peças e acessórios para tratores e outras máquinas pesadas, assim como de
prestação de serviços, destinados para a Secretaria Municipal de Administração e Infra-Estrutura para o ano de
2021 (dois mil e vinte e um). O Edital completo estará disponível através de solicitação 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 12 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira –
Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021 PROC. ADM.: 035/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 007/2021, no dia 27/01/2021, às 09H30, cujo objeto é a contratação de
Empresa para aquisição de madeiramento em geral para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura do
Município de Iguaí/BA, com entrega parcelada para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 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 12 de janeiro de 2021.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021 PROC. ADM.: 036/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 008/2021, no dia 27/01/2021, às 14H30, cujo objeto é a contratação de
Empresa especializada para prestação dos serviços de confecção de fardamento e aquisição de tecidos em
geral para suprir as necessidades da Secretaria de Trabalho e Ação Social do Município de Iguaí/BA, para o ano
de 2021 (dois mil e vinte e um). 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 12 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

O colunista Levi Vasconcelos está de férias e
retornará em fevereiro próximo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

TOMADA DE PREÇO 01/21. Dia 28/01/21 às 10h. Menor preço global. Empreitada por preço
unitário. Objeto: adequação de estradas vicinais, conforme pactuado no Plano de Trabalho
do Contrato de Repasse 893451/2019 Operação 1069276-27, celebrado entre PMC e a
CEF. Informações: na CPL. Canarana/Ba, 13 de janeiro de 2021. Eduardo Seixas Pimenta.
Presidente da CPL.

SINDBARES

CNPJ: 27.358.200/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores da empresa SÃO SALVADOR RESTAUANTE LTDA,
CNPJ: 39.658.221/0001-97 com sede na Rua Chile, 20, Sala 10, Centro, Salvador/BA, CEP. 40.020-000, para uma
reunião de ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no citado endereço no dia 19/01/2021 às 15h00, em
1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos presentes e às 16h00 com qualquer número, para seguinte ordem do dia:
a)Em assembleia discutir acordo coletivo de trabalho sobre gorjetas e banco de horas.
b)Autorizar o sindicato, por seu representante legal, a firmar o acordo coletivo de trabalho.
c)O que ocorrer.
Salvador, 13 de janeiro de 2021. Brasilina Neta Avelino Santos - Presidente

