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Com Lula no jogo, o cenário já dá
sinais de que não é mais o mesmo

REGISTROS
Matraga e poesia

Familiares do psicólogo
Marcus Vinicius de Oliveira,
o Marcus Matraga, que foi
assassinado no Carnaval de
2016 no povoado de Pirajuia,
em Jaguaripe, vão lançar o
livro Poemicídios e Outras
Mortes, uma coletânea de
poesias dele. A campanha
para viabilizar a obra inclui
a garantia antecipada da
compra de exemplares.

Pesquisa da CNN/Real Time
Big Data divulgada esta semana foi feita segunda e terça,
quando a liberação de Lula pela decisão do ministro Edson
Fachin estava sendo anunciada. Deu Bolsonaro 31, Lula 21,
Sérgio Moro 10. Ciro Gomes 9.
Luciano Huck 7, João Dória 4,
Amoedo 2 e Marina 1.
Claroquepesquisaagorapara mensurar uma eleição daquiaumanoesetemesesnada
diz. Mas dá sinais sobre os humores do cenário do momento. Quer dizer que, até aí, para
o bem e para o mal, Bolsonaro

surfava solto. Os postulantes à
direita, como João Dória, empacados e à esquerda, como
Ciro Gomes, idem.

Bolsonaro
muda agenda

Colbert na fila A vacina, o
para a vacina bom presente

Com a bruxa no Senado,
Otto usa duas máscaras

Após um encontro com o
ministro Tarcísio Freitas
(Infraestrutura), Colbert
Martins (MDB), prefeito de
Feira de Santana, chegou a
anunciar que o presidente
Bolsonaro viria a Feira de
Santana inaugurar a duplicação da BR-116 entre Feira
e Santa Bárbara.
A visita seria ontem, mas
nem ele apareceu nem se
falou mais no assunto. Parece que os últimos acontecimentos federais forçaram a mudança de agenda.

E por falar em Colbert, ele
tambémestáacuadopelaCovid em Feira de Santana.
Nunca desativou o hospital
de campanha, que tinha 35
leitos clínicos e ganhou mais
nove, subiu para 45. E de UTI
botou mais cinco, pulando
de 18 para 23, tudo lotado.
Lá, hoje começa a vacinar
idosos a partir de 77 anos em
diante. Colbert, que tem 68
anos, mas como médico poderia tomar a vacina, diz que
vai obedecer a fila. Só vai se
vacinar na vez, por idade.

A bruxa da Covid anda solta no Senado. Já
morreram os senadores Arolde Vieira (PSD-RJ), de
83 anos, e José Maranhão (MDB-PB), de 83, e tem
três hoje internados, todos na UTI: Major Olímpio
(PSL-SP), Lasier Martins (Pode-RS) e Alessandro
Vieira (MDB), um cenário que assusta a todos os
integrantes da Casa (o total de senadores é 81).
O senador baiano Otto Alencar (PSD), que é
médico, admite que a situação é mesmo muito
preocupante e ele literalmente redobra os cuidados.
– Eu uso duas máscaras. Com um detalhe: a
externa sempre limpo com álcool. E também
só pego nelas pelas alças.
Na outra ponta, a de nem tanto cuidado,
lá no Senado se diz que o Major Olímpio se
contaminou num protesto contra o lockdown.

POLARIZAÇÃO — Depois
que Lula falou, contando suas
dores e invertendo as posições, botando (ou querendo)
Moronobancodosréus,aVeja
fez uma pesquisa pelo Twitter
e deu Lula 37,9, Bolsonaro 34,3,
Ciro 20,8 e Dória 7.
Com as ressalvas de que
pesquisashoje,demodogeral,
são feitas pelos meios digitais,
especialmente o telefone, e

que tanto eventuais erros na
forma como a distância das
eleições pouco influenciam
agora, um fato é objetivo: dá
indicativos de que Lula é um
candidato competitivo. Ou
melhor, uma coisa é ele preso
e outra é solto e falando.
Se essa tendência se configurar,nãodáparaesperarnada
de bom para o Brasil no futuro
próximo.Combustívelsubindo,
puxandoainflação,nomeiode
uma pandemia em que o desemprego disparou. Uma disputa polarizada com temperos
de ódio, é nitroglicerina pura.

Alan Santos / PR

Ferro nas narinas

Lula e Bolsonaro, o cenário dá sinais de polarização

O deputado Aderbal Caldas
(PP) completa 78 anos semana
quevemedisse quejá recebeu
o melhor dos presentes, a primeira dose da vacina
– É pessoal e intransferível, presente único.
Na Assembleia, dos 63 deputados só tem vacinados ele
e Jurandir Oliveira (PP), 84
anos, o mais velho. Os próximosdafila:EuclidesFernandes(PDT),73anos,CarlosUbaldino (PSD), 72, Maria Del CarmeneZéRaimundo,ambosdo
PT e com 71 anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021 PROC. ADM.: 069/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 024/2021, no dia 25/03/2021, às 09H00, cujo objeto é
a contratação de Empresa para aquisição de computadores e periféricos, para atender ao Programa do
Ministério de Saúde - Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS. 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. Iguaí/BA, 10 de março
de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

O município do oeste baiano em que o secretário
Fausto Franco (Turismo)
conseguiutirar oaeroporto
do Estado para o próprio
município é Cocos e não
Coutos, como publicamos.
E ele faz divisa com Minas
e Goiás, e não Tocantins,
como foi dito.

CNPJ: 13.701.966/0001-06

MUNICÍPIO DE JABORANDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 009/2021

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

REDESIGNAÇÃO DA NOVA DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

OBJETO: Contratação para fornecimento material para construção em geral, com vistas a atender as necessidades
de todas as secretarias deste Município. A Prefeitura Municipal de Pindobaçu– BA, por conduto de sua Pregoeira,
devidamente autorizada pelo Decreto nº 0032021, torna público para conhecimento dos interessados: que devido a
manutenção no sistema de licitações, quando o mesmo está inoperante. Fica suspensa a Sessão do dia 11/03/2021
ás 09:00hs, REDESIGNA-SE a nova data para a apresentação das propostas para o dia 16/03/2021, às 09h00min.
Permanecem inalteradas as demais disposições do edital da licitação. Maiores informações e consultas com o Setor
de Licitações e Contratos, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min. ou pelo e-mail: licitacaopmp21@hotmail.
com, Pindobaçu – Estado da Bahia, em 11 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS

CNPJ N: 16.137.309/0001-68

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30859620.2021.CPL SFIEB.PE.0054.SENAICI

PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs. 004/2021 E 005/2021
O município de Ubaitaba-BA torna público aos interessados a realização das Licitações:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS. Data de abertura
24/03/2021, às 08h00, E
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MUNICIPAIS. Data de abertura 24/03/2021, às 09h.
Por meio do site: www.licitacoes-e.com.brpor meio do site: www.licitacoes-e.com.br. Informações no endereço: Rua Rafael Oliveira, Centro, s/n, Prefeitura Municipal de Ubaitaba no horário das 08h às 14h, de segunda
a sexta. Editais, anexos e eventuais alterações, disponíveis no endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.
com.br/aop/index.jsp. Ananda S. Smith – Pregoeira. Ubaitaba/BA, 12 de março de 2021.

Cocos, a correção

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 24/03/2021 às
10h00min PE 009/2021, PA 060/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura
e Eventual aquisição de Pneus, protetor e Câmaras de ar para atender a demanda
da frota do Município de Itagibá. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais
atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 12/03/2021
– Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 004/2021

Agentes funerários de Eunápolis estão ameaçando cruzar os braços, em greve. Embora a função esteja na lista
de prioridades da vacina, nenhum foi vacinado.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021 O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021. Tipo Menor Preço global. Objeto: contratação de
empresa para locação de máquinas, equipamentos e veículos pesados com operador, de forma parcelada, para atender as necessidades do município de Itapicuru/BA. O início do acolhimento das propostas será a partir das 13h00min
do dia 15/03/2021, e o limite às 13h00min do dia 24/03/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas será às
13h00min do dia 24/03/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 14h00min do dia 24/03/2021
(Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/20. O Edital
estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações (retirada das 08:00H às 12:00H), da
Prefeitura. Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 12
de março de 2021– Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRONICO N.º 003/2021- PRORROGAÇÃO - O Município de Jaborandi - Estado da
Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei
n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar pregão eletrônico para registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município
de Jaborandi - Bahia, abertura no dia 25/03/2021 às 09hs00min, Edital em até 24 na Sede e
no comprasgovernamentais.gov.br - UASG 986585. Informações: (77) 3683.2138/2212 www.
ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 11 de março de 2021.
Marcos Antônio Matos da Silva - Pregoeiro

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

Greve funerária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 007PESRP/2021. Licitação [nº 861276] O Município de Camamu
- Bahia, torna publico para conhecimento de quem possa interessar que realizará licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao Registro de Preço para aquisição de
material de construção em geral para atendimento as demandas das diversas Secretarias pertencentes a esta
Administração. A licitação ocorrerá no dia 24 de março de 2021 (quarta-feira), às 10:00h (dez horas) horário
local, no Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br). Editais no portal www.licitacoes-e.
com.br e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial . Maiores informações através do seguinte
endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 11 de março de 2021. Sayonara Cruz
Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

Moradores dos povoados de
Mocó e Bocaína, em Piatã,
dizem que vivem dias de cão
todo dia respirando fuligem
de ferro. Acusam a Brazil
Iron de explorar o minério lá
e na hora de separar o ferro
usa máquinas sem filtros.

Objeto: Aquisição de projetor interativo curta distância - vide edital.
Abertura: 23/03/2021 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30859623.2021.CPL SFIEB.PE.0055.SENAICI

Objeto: Aquisição de equipamentos de videoconferência (câmera e cabo extensor) - vide edital.
Abertura: 24/03/2021 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 12/03/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 12/03/2021
Pregoeiro

CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 013/2021:
Processo Administrativo: 043/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de divulgação em aparelho de sonorização móvel, tipo carro de som, e criação
de flyer (imagem, produto e edição de vídeos), a fim de atender as demandas do Município de jandaíra - BA.
Sessão de abertura: às 09:00 horas do dia 26/03/2021, na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de
Jandaíra - Bahia, local na Praça Horácio de Farias, Nº 300, Centro. Maiores informações através do tel. (75)
3445-2179 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de
Jandaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.
Vitória Cerqueira Pires
Pregoeira

Companhia do Metrô da Bahia
CNPJ nº 18.891.185/0001-37

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Ativo financeiro
Adiantamento à fornecedor
Tributos a recuperar
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Estoques (materiais sobressalentes)
Despesas antecipadas e outros
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber
Ativo financeiro
Tributos a recuperar
Estoques (materiais sobressalentes)
Tributos diferidos
Despesas antecipadas e outros

Demonstrações Financeiras 2020

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Passivo
Circulante
124.293
4.247 Financiamentos
49.613
63.448 Nota promissória
226.732
215.972
Fornecedores
7.064
8.044
Fornecedores - partes relacionadas
2.842
8.433
101.793
153.212 Impostos e contribuições a recolher
288
63 Obrigações sociais e trabalhistas
12.055
9.396 Outras contas a pagar
5.317
6.381 Total do passivo circulante
529.997
469.196

Imobilizado
Intangível
Intangível em construção
Total do ativo não circulante
Total do ativo

235.436
1.828.439
367
5.920
70.776
782
2.141.720
36.119
2.630.389
20.769
4.828.997
5.358.994

Não circulante
39.467 Financiamentos
1.723.644 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
2.353 Outras obrigações
Total do passivo não circulante
83.365
789
1.849.618
40.056 Patrimônio líquido
2.749.107 Capital social
20.349 Prejuízos acumulados
4.659.130
5.128.326 Total do passivo e patrimônio líquido

2020

2019

72.027
59.885
69.486
3.520
1.126
16.502
1.878
224.424

59.552
119.794
3.456
955
21.762
1.121
206.640

3.535.157 3.344.526
1.272
1.249
81
81
3.536.510 3.345.856

1.745.342
(147.282)
1.598.060
5.358.994

1.745.342
(169.512)
1.575.830
5.128.326

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Saldos em 1º de janeiro de 2019
Aumento de capital em 02 de maio de 2019
Aumento de capital em 27 de junho de 2019
Prejuízo líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Capital Social
Subscrito
1.570.342
90.000
85.000
1.745.342
1.745.342

Prejuízos acumulados
(166.793)
(2.719)
(169.512)
22.230
(147.282)

Ajuste de avaliação patrimonial
295
(295)
-

Total
1.403.844
90.000
85.000
(2.719)
(295)
1.575.830
22.230
1.598.060

Demonstrações do resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
666.629
795.978
Custos dos serviços prestados
Custo de construção
(59.706) (98.625)
Serviços
(25.591) (25.815)
Depreciação e amortização
(92.160) (88.379)
Custo com pessoal
(83.658) (87.665)
Materiais, equipamentos e veículos
(8.200)
(8.667)
Energia elétrica
(26.877) (30.740)
Outros
(12.803) (13.034)
(308.995) (352.925)
Lucro bruto
357.634
443.053
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
(14.401) (15.966)
Serviços
(12.265) (26.291)
Materiais, equipamentos e veículos
(1.891)
(1.945)
Depreciação e amortização
(1.992)
(2.146)
Impostos, taxas e despesas com cartório
(779)
(508)
Ressarcimento ao usuário
(2.447)
(1.787)
Campanhas e eventos promocionais
(1.794)
(2.019)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
(23)
(1.002)
Provisão para perda esperada - contas a receber e
outras contas a receber
(33)
(34)
Despesas legais e judiciais
(1.887)
(2.751)
Indenizações contratuais
- (59.453)
Outros
(2.538)
(9.572)
(40.050) (123.474)
Outros resultados operacionais
63
758
Resultado antes do resultado financeiro
317.647
320.337
Resultado financeiro
(282.828) (324.182)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social
34.819
(3.845)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
(12.589)
1.126
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
22.230
(2.719)
Demonstrações do resultado abrangente para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
22.230
(2.719)
Outros resultados abrangentes
Itens que serão reclassificados subsequentemente para a
demonstração do resultado
Resultado de hedge de fluxo de caixa
760
Ativação de hedge de fluxo de caixa
(1.206)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos
151
(295)
22.230
(3.014)
Total do resultado abrangente do exercício

As Demonstrações Financeiras na íntegra acompanhadas de suas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia e no site: www.ccrmetrobahia.com.br/
André Luis Pereira Costa
Diretor Presidente

Luís Augusto Valença de Oliveira
Diretor Administrativo Financeiro

Contador
Hélio Aurélio da Silva - CRC 1SP129452/O-3 S/BA

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
22.230 (2.719)
Ajustes por:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
12.589 (1.126)
Depreciação e amortização
94.152 90.525
Baixa do imobilizado e intangível
599
Resultado de operações com derivativos
(271)
Juros e variação monetária sobre financiamentos e notas promissórias 284.758 326.015
Ajuste a valor presente do ativo financeiro
(232.096) (229.007)
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros
3
(16)
Constituição e reversão da provisão para riscos cíveis, trabalhistas e
previdenciários
2.636
3.229
Atualização monetária sobre riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
359
48
Constituição da provisão para perda esperada - contas a receber
33
34
162.434 190.030
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber
(144.583) (161.790)
Contas a receber - partes relacionadas
(225)
164
Tributos a recuperar
7.577
6.411
Estoques (materiais sobressalentes)
(8.579)
(517)
Ativo financeiro
(34.844) (34.456)
Recebimento ativo financeiro
244.442 364.816
Despesas antecipadas e outros créditos
1.071
130
Ressarcimento de obras efetuadas
4.534
Adiantamento a fornecedores
980 (2.968)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
(50.311) (41.636)
Fornecedores - partes relacionadas
(3.750) (2.253)
Obrigações sociais e trabalhistas
(5.260) (3.896)
Impostos e contribuições a recolher
171
(989)
Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários (2.972) (2.275)
Outras contas a pagar
757
793
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
189.138 313.379
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Liquidação de operações com derivativos
271
Aquisição de ativo imobilizado
(2.712) (1.099)
Adições ao ativo intangível
(59.958) (24.949)
Outros de ativo imobilizado e intangível
1.510
Aplicações financeiras líquidas de resgate
13.835 (39.787)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(47.325) (65.564)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Financiamentos e notas promissórias:
Captações
60.789 404.749
Pagamentos de principal
(11.608) (560.191)
Pagamentos de juros
(70.948) (319.766)
Integralização de capital
- 175.000
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
(21.767) (300.208)
Aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa
120.046 (52.393)
Demonstração do aumento/(redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
4.247 56.640
No final do exercício
124.293
4.247
120.046 (52.393)

