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ANTAGONISMO Planos de cerimônia a ser realizada pelo Planalto levaram governo de SP a reavaliar seu cronograma

Data de início da vacinação acirra disputa
entre João Doria e o presidente Bolsonaro

DA REDAÇÃO

Para anunciar o início da vacinação em todo país, o Palácio do Planalto estuda desde a última quarta-feira, organizar uma cerimônia no
próximo dia 19 de janeiro,
com a presença do presidente Bolsonaro (sem partido).
Como a data é anterior ao
calendário anunciado pelo
governador de São Paulo estabelecida para o dia 25 de
janeiro -, João Doria (PSDB)
analisa qual a melhor estratégia para garantir que vai
ser o primeiro a anunciar o
início da vacinação após o
aval da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ainda no mês de dezembro, Doria anunciou que a
vacinação no estado de São
Paulo iria ser realizada no
fim de janeiro. O anúncio
pressionou o governo federal a correr atrás de uma data
nacional. Nos bastidores, governo paulista e governo federal correm para garantir a
primeira foto do início da
vacinação no País.
Bolsonaro não quer dar
“palanque” para João Doria,
para o ex-aliado e potencial

adversário nas eleições presidenciais de 2022, e por isso,
cobrou uma data do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Em live realizada ontem
pelo jornal Valor Econômico,

Doria voltou a responsabilizar Bolsonaro pelo atraso da
vacinação e disse que ele adotouumapostura“negacionista”sobreapandemia,alémde
“não respeita[r] a opinião médica. “A razão para demora do
início da vacinação no país é
pergunta a ser respondida
por Bolsonaro”, disse.

Em live, ontem,
João Doria
voltou a
responsabilizar
Bolsonaro pelo
atraso na
imunização

Entrave

Até agora
Bolsonaro
insiste que não
precisa se
vacinar, por já
ter pego covid

No governo federal, há um
entrave para o peso que assessores querem dar para a
estratégia de bater a primeira foto: o fato de o presidente
Bolsonaro ter colocado em
dúvida o tempo todo a eficiência das vacinas, além de
repetir que, por ter sido contaminado, não precisa se vacinar. Ou seja: na contramão
de líderes mundiais, como
Joe Biden e Kamala Harris,
Bolsonaro não sairia na foto
sendo vacinado, como
exemplo para a população
de que apoia a vacinação.
No próximo domingo, a
Anvisa vai se reunir para decidir a respeito do aval das
vacinas no Brasil. Entre elas,
a que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria
com o laboratório chinês Sinovac.

Marcos Corrêa / Presidência da República / Divulgação

Ex-aliados, Bolsonaro e Doria mantém embates públicos com vistas a 2022

RECUO

ELEIÇÃO NA CÂMARA

Bolsonaro decide manter
presidente do BB no cargo

Deputados oficializam candidaturas

DA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) decidiu manter André Brandão no cargo
de presidente do Banco do
Brasil. A informação é do
blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo.
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, e Roberto
Campos Neto, presidente do
Banco Central, conseguiram
convencer Bolsonaro depois
de quase 24h de crise.
A motivação para o incômodo de Bolsonaro foi o
anúncio no início da semana
de um Plano de Demissão
Voluntária (PDV) para demitir 5 mil funcionários em
2021, além do plano de fechar 361 unidades da instituição ainda no primeiro semestre deste ano, sendo 112
agências, sete escritórios e

242 postos de atendimento.
Segundo informado pelo
Banco do Brasil, a reorganização da rede traria uma
economia líquida anual estimada com despesas administrativas de R$ 353 milhões
em 2021 e R$ 2,7 bilhões até
2025.
Mais cedo, a Secretaria de
Imprensa da Presidência da
República havia informado
que o presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, a
demissão do presidente do
Banco do Brasil.
André Brandão tomou
posse na presidência do BB
em setembro do ano passado. Ele possui mais de 20
anos de atuação no mercado
financeiro, tendo inclusive
passado pela presidência de
outra instituição bancária, o
HSBC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
TOMADA DE PREÇO 01/21. PA 08/21. Menor preço. Objeto: implantação de melhorias sanitárias domiciliares no
município. Dia 03/02/21 às 9h. Edital: na sede, de 8 às 12h. Informações: 7436491201, ou licitacao@uibai.ba.gov.
br, mailto:pmgentio@yahoo.com.br. Uibaí/Ba, 15 de janeiro de 2021. Jarbas da Silva Soares. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO PRESENCIAL 04/21. Menor preço por item. Objeto: prestação de serviços na lavagem
de veículos. Dia 28/01/21 às 8:30h. ////////////// PREGÃO PRESENCIAL 05/21. Maior oferta. Objeto:
manutenção de ar condicionado dos tipos Cassete, Split e ACJ, incluindo os materiais e equipamentos
necessários às manutenções. Dia 28/01/2021 às 9:30h. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/
Ba, 15/01/2021. Luís Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

A Pregoeira da PM de Nova Canaã- BA realizará licitação em 27/01/2021 às 08:00hs, em sua sede para contratação
de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios. Edital na sede. T:(73) 3207 2630. Divulgação dos
outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.io.org.br. Ana Paula Matos da Silva – Pregoeira. 14/01/2021.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ABATE
ANIMAL NO ESTADO DA BAHIA - SINDICARNE/BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ABATE ANIMAL NO ESTADO DA BAHIA - SINDICARNE/BA através do seu Coordenador Geral o senhor Ronielson Oliveira Conceição, convoca a todos os
trabalhadores associados para assembléia extraordimária a realizar-se no próximo dia 22 de janeiro de 2021,
às l7hrs em primeira convocação com 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos trabalhadores associados
presentes e as 17:l0h em segunda e última convocação (com qualquer quorum) na rua Fernando Ferrari, n°
660, bairro Brasília, Feira de Santana/Bahia, para discutir e deliberar a seguinte ordem do dia: 1) prestação de
contas, aprovação ou desaprovação da mesma do exercício de 2020.
Salvador, 13 de janeiro de 2021.

DA REDAÇÃO

Com a oficialização ontem
das candidaturas de Alexandre Frota (PSDB-SP), André
Janones (Avante-MG) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) à
presidência da Câmara dos
Deputados, já são oito os
concorrentes no pleito.
Van Hattem é o única cuja
candidatura foi encampada
pelo partido. Frota e Janones
são candidatos avulsos, ou
seja, não contam com o

apoio formal das suas legendas.
Alexandre Frota lançou a

Alexandre Frota
se lançou na
disputa dizendo
que vai pautar
impeachment

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

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SAEB/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

Tipo: menor preço (“fator k”). Abertura: 18/02/2021 às 10h00min. Objeto: Registro de Preços para
prestação dos serviços de desenvolvimento de projetos básicos e executivos para as edificações
públicas da capital e do interior do Estado da Bahia. Família: 06.18 - Local da sessão: 2ª Avenida, n°
200, 1º andar, sala de licitação SAEB/CCL, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-Bahia.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.comprasnet.ba.gov.br. A sessão
presencial deste certame ocorrerá por videoconferência, no endereço eletrônico: https://comprasnet.
ba.gov.br/content/sessão-virtual, em conformidade com a Instrução Normativa SAEB nº 016/2020. Os
interessados poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@saeb.ba.gov.br ou tel.: (71) 31153130, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 18h00min no endereço supracitado, 14/01/2021
- Luciana Andrade Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação para Obras e Serviços de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

SAEB

eleito, vai pautar “na primeira sessão” a volta do auxílio
emergencial.
Por sua vez, o candidato
do Novo, Marcel Van Hattem, ressaltou que a sigla
acredita no diálogo e ele vai
se empenhar em construir
pontes com os colegas. "Estamos empenhados em buscar, com essa candidatura,
que essa Câmara volte a ter
uma reputação muito melhor diante da população
brasileira", defendeu.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

CREDENCIAMENTO 01/21. Objeto: credenciamento para a prestação de serviços de exames
laboratoriais clínicos para as Unidades de Saúde do Município, com base na Tabela SUS. Inscrições:
a partir de 20/01/21, de 8 às 12h, na sede. ////////////////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 05/21. Dia
28/01/2021 às 9h. Objeto: fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores. Menor
preço global. ////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. Dia 29/01/2021 às 9h. Objeto: fornecimento
de materiais de expediente. Menor preço por lote. Edital: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com, ou
www.boavistadotupim.ba.gov.br/licitacoes. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário
Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 15 de janeiro de 2021. Ivan Bezerra Fachinetti. Presidente da CPL.

CREDENCIAMENTO N.º 001/2021 - AVISO DE ABERTURA - O Município de Jaborandi - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar o Credenciamento
de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos no Hospital Municipal, Unidades de Saúde
da Família e Policlínica para atendimento aos pacientes do Município de Jaborandi. O edital completo
encontra-se na sede desta Prefeitura, no período de 15/01/2021 a 30/12/2021 no horário de 08h00min
às 12hs00min, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212,
demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 14 de
janeiro de 2021. Marcos Antônio Matos da Silva. Prefeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/431311
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva, corretiva e serviços emergenciais com fornecimento total de peças
e componentes em elevadores, plataformas elevatórias de acessibilidade e em escadas
rolantes em diversas unidades da Capital e Interior do Estado, pertencentes ao Poder
Judiciário do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 068/2020 – Acolhimento das propostas a
partir de: 16/01/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 29/01/2021 às 09:30
horas. Início da sessão de disputa de preços: 29/01/2021 às 10:00 horas. (Horário
de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 14 de janeiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

COMUNICADO AOS EX TRABALHADORES DA EMPRESA VIAÇÃO VITÓRIA LTDA

PREZADOS SENHORES,
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS,
CARGAS, FRETAMENTO, TURISMO E PESSOAL DE APOIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA E REGIÃO. SINTRAVC, através
de seu representante legal, vem comunicar aos ex funcionários da empresa Viação Vitória, que para os interessados
em pleitear juntamente a Justiça do Trabalho, em uma Ação Coletiva, a execução de cobrança dos salários dos meses
não pagos, enviar os seguintes documentos para a sede sindical do SINTRAVC até o dia 20/01/2021, qual seja:
- Cópia da Carteira de Trabalho;
- Cópia do RG e CPF;
- Cópia do comprovante de residência;
- Termo de Rescisão da Empresa Viação Vitória.
Ressaltamos também que, os pagamentos destes trabalhadores interessados, não receberão no primeiro edital
publicado, mas insistiremos em buscas de bens para a efetivação desses direitos.
Advertimos que aqueles trabalhadores que NÃO tiverem ação trabalhista em face da empresa Viação Vitória, também
poderão recorrer a este valor.
Sendo o que temos para o momento, permanecemos à disposição.
Atenciosamente,

14 de janeiro de 2021, Vitória da Conquista/BA.

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

Ronielson Oliveira da Conceição
Coordenador Geral
SINDICARNE/BA

candidatura através de um
vídeo divulgado pela sua assessoria. Na gravação, o deputado promete, se eleito,
ter atuação independente
em relação Executivo, além
de afirmar que vai acatar a
abertura de pedido de impeachment do presidente
Jair Bolsonaro.
Em um ato na Câmara, André Janones afirmou que a
candidatura dele não nasce
de "conchavos" e "acordos
políticos", e que, caso seja

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021 PROC. ADM.: 037/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 009/2021 no dia 28/01/2021, às 09H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
do ramo para aquisição de gás GLP, para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iguaí/
BA, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O Edital completo estará disponível através e 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 14 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida
de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021 PROC. ADM.: 038/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 010/2021, no dia 28/01/2021, às 14H30, no DCCL – Departamento de Compras,
Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, cujo objeto
é a para contratação de empresa especializada para execução de serviços de hospedagem em hotel, ou pousada,
localizado na cidade de Iguaí/BA, com café da manhã, para atender aos diversos eventos e atividades realizadas
pela Prefeitura e suas Secretarias, durante 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 14 de janeiro de 2021. Edineide
Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021 PROC. ADM.: 039/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 011/2021, no dia 29/01/2021, às 09H30, cujo objeto é a contratação de
Empresa para confecção de fardamento, aquisição de tecidos em geral e materiais para artesanato, para atender
as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um),
conforme especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital. 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, 14 de
janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/07187
Objeto: Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de Cadeira
de Rodas. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a
seguir: Pregão Eletrônico nº 032/2020 – Acolhimento das propostas a partir de:
16/01/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 28/01/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 28/01/2021 às 10:00 horas. (Horário de
Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 14 de janeiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

SINTRASUL

CNPJ: 06.155 266 0001/90

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DOS ANOS 2019/2020 E
PREVISÃO - ORÇAMENTARIA PARA 2021
Neste ato representado pelo Diretor administrativo do Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral do Sul e Extremo Sul da Bahia, no uso das suas
atribuições que lhe confere as normas estatutárias, vem convocar todos trabalhadores totalmente
quites e inscritos conforme Art. 4o inciso 1 do estatuto desta entidade, para no dia 14 de Fevereiro
de 2021, em primeira convocação as 08:00 h com 1/3 dos associados e meia hora após em
segunda convocação com qualquer número de associados para análise e aprovação das contas
do período conforme citado acima, no Salão de convenções do Hotel Barravento, situado na Av.
Litorânea Norte, S/N, Malhado- Ilhéus-BA.
E o que ocorrer.
Carlos Augusto Cardoso da Silva
Diretor Administrativo.
Ilhéus 14 de Janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 001/2021. O MUNICÍPIO DE SEABRA, CNPJ
º13.922.604/0001-37, Pregoeiro designado Decreto Nº 16/2019, TORNA PÚBLICO licitação, na forma
eletrônica. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, para
prestação de serviço de fornecimento de vale combustível (cartão magnético/chip), com critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO, sob o critério de MENOR PERCENTUAL de Taxa de Administração, 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 15/01/2021 às 08h00min do dia 26/01/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das
08h05min às 08h25min do dia 26/01/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min
do dia 26/01/2021. 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., 13 de janeiro de 2021 – Enilson
Lázaro Vieira – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/2021 – O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL DE SEABRA, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede a Praça Benjamin Constant n.º 18,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.579.610/0001-69, vinculado a PREFEITURA DE M. SEABRA, por
meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual aquisição de Cestas Básicas de Alimentos e Material de Limpeza e Higiene Pessoal,
de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social de Seabra, a ser realizada no dia 28/01/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 15/01/2021 às 08h00min do dia 28/01/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia 28/01/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do dia 28/01/2021. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.
br “Acesso BLL Compras”), a ser julgada nos termos da Lei 10.520/02 e 8.666/93. O Edital completo
e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 13 de janeiro de 2021 –
Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

