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SUPREMO Segunda turma da corte avalia se ex-juiz agiu com parcialidade ao condenar Lula

ENTREVISTA

Nunes Marques pede vista e adia
julgamento de suspeição de Moro

Nilo afirma
que PSB pode
caminhar com
Lula em 2022

Carl de Souza / AFP

DA REDAÇÃO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio
Nunes Marques pediu vista
(mais tempo para analisar o
processo) e com isso adiou a
conclusão do julgamento na
Segunda Turma da corte sobre a suspeição do ex-juiz
Sergio Moro na condenação
do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
“Até que tentei alinhar um
voto diante do que vi, do que
foi trazido aos autos, mas o
tempo foi curto para um
membro da Corte que jamais participou do processo
e não tinha nenhum conhecimento sobre ele. Eu preciso pedir vista para analisar
esse processo”, disse Nunes
Marques.
Os ministros vão decidir
se Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula no
caso do triplex do Guarujá,
cuja investigação ocorreu
no âmbito da Operação Lava
Jato no Paraná.
O placar está em dois votos a dois. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo
Lewandowski votaram pela
anulação de todos os atos
assinados por Moro na ação
que trata do apartamento no
litoral paulista.
“Não há dificuldade em
identificar a indisfarçável
parcialidade de todos os atores que levaram à condenação do paciente. Comparando-se à miríade de atos processuais heterodoxos e fatos
subservientes, não há como
deixar de concluir que restouescancarada uma devida
confusão entre as atribuições de julgar e acusar por
parte do magistrado Sérgio
Moro”, afirmou Lewandowski durante o voto.
“O pior: confusão esta motivada por razões mais que
espúrias, sim, pois todos os
desdobramentos
processuais e extraprocessuais levam ao inexorável desenlace no sentido que o ex-juiz
extrapolou os limites da
função jurisdicional ao assumir o papel de verdadeiro
coordenador dos órgãos de
investigação e acusação em

FERNANDO VALVERDE

Para defesa de
Lula, Moro agiu
em conluio
com a acusação

paralelo às funções de julgador. Ficou patenteado
abuso de poder. Não é só
suspeição, mas abuso de poder”, emendou o ministro.
Para Lewandowski, a condução dos processos que
condenaram Lula no âmbito
da Lava Jato foi “um simulacro de ação penal, cuja nulidade salta aos olhos”.
“Isso se revela não apenas
legítimo, mas de indiscutível utilidade para evidenciar ainda mais aquilo que já
se mostrava óbvio, isto é, que
o paciente foi submetido
não a um julgamento justo,
segundo os cânones do devido processo legal, mas a
um verdadeiro simulacro de
ação penal, cuja nulidade
salta aos olhos”, disse.
O ministro Gilmar Mendes afirmou que a operação
Lava Jato de Curitiba é o
“maior escândalo judicial
da nossa história”.
“Pretendo contextualizar
os fatos aqui narrados com a
experiências históricas trazidas pela Operação Lava Ja-
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to. O presente voto não apenas descreve uma cadeia sucessivas de atos lesivos ao
compromisso de imparcialidade. Ele explicita as condições do surgimento e funcionamento do maior escândalo judicial da nossa
história”, disse o ministro.
Mendes não poupou críticas aos procuradores de
Curitiba. Citou um “conluio”
entre eles e a mídia para promover a operação.
“[Às vezes], um ou outro
repórter diz: ‘O ministro Gilmar Mendes já elogiou a Lava Jato’. E já elogiei. E acho
que o combate à corrupção é
digno de elogio. Agora, uma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
EXTRATO DE CONTRATO 01.09.03.21. TP 03/21. Contratado: DMRK Vitoria Transportes e Edificações EIRELI,
CNPJ 33.161.637/0001-19. Objeto: Construção de estacionamento e cobertura de pátios escolares desta
municipalidade. Vigência: 31/12/2021. Valor: R$ 919.969,44. Canarana/Ba, 09 de março de 2021

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 23/03/21 às 08:00hs, em sua sede para
contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de Transporte Escolar. Edital na sede e no
portal da transparência https://www.novacanaa.ba.gov.br/site/licitacoes . Divulgação dos outros atos Diário
Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula M. da Silva – Pregoeira – 09/03/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PE nº 002/2021.A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 23/03/2021 às 8h:30min Nº 860778 PE nº 002/2021 –
SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual de mobiliários para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias e departamento solicitantes, considerando
que os existentes já estão desgastados, havendo necessidade de um novo Padrão de móveis deste município, por
um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da
Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações
podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 08/03/2021. Sibele
Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2021 PROC. ADM.: 067/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a realização
do Pregão Presencial Nº. 022/2021, no dia 23/03/2021, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de medicamentos
para a farmácia básica e insumos, soros, material penso, materiais de laboratório (Reagentes) e medicamentos
odontológicos, destinados para a Secretaria de Saúde do Município, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
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,
09 de março de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021 A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021, no dia 22 de março de 2021 às 09:00h, do tipo MENOR PREÇO
POR ÍTEM. OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras de ar para atender as necessidades da frota de
veículos pertencente à Prefeitura Municipal de Wagner, na forma do Anexo I e Termo de Referência
deste edital. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02
de Julho, 04 – Centro, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro.
Wagner/Ba, 09 de março de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021 A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, no dia 22 de março de 2021 às 11:00h, do tipo MENOR PREÇO
POR GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de peças originais ou genuínas para a
manutenção de veículos da frota municipal de Wagner/Ba, na forma do Anexo I e Termo de Referência
deste edital. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02
de Julho, 04 – Centro, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro.
Wagner/Ba, 09 de março de 2021.

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

CNPJ N: 16.137.309/0001-68

coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. O combate
à corrupção tem que ser feito dentro dos moldes legais”.
Edson Fachin e Cármen
Lúcia se posicionaram a favor de Moro no final de 2018,
quando a análise do caso foi
iniciada e suspensa por pedido de vista de Gilmar Mendes.
A ministra, porém, indicou ontem que dará um novo voto sobre o tema, o que
levou a especulações de que
pode mudar de posição.
CONFIRA A ÍNTEGRA DA MATÉRIA
NO PORTAL A TARDE

Deputado federal peloPSB, o
baiano Marcelo Nilo, em entrevista ao programa Isso é
Bahia, da rádio A TARDE FM,
descreditou pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná,
que coloca Bolsonaro na
frente de todos possíveis
candidatos, e fez duras críticas ao presidente pela condução da saúde pública durante a pandemia do coronavírus.
“Vivemos um momento
muito difícil na pandemia
com um presidente da República que, por incrível que
pareça, defende não usar
máscara, leva a pandemia
na brincadeira, enquanto
perdemos mais de 260 mil
brasileiros. (...) Eu não acredito nessa pesquisa, pois é a
mesma que disse que Aécio
Neves teria ganhado as eleições em 2014. Eu acredito
mais naquela que está substituindo o Ibope e que diz
que 56% dos brasileiros podem votar em Lula enquanto Bolsonaro tem uma imensa rejeição”, avaliou.
“Tenho minhas divergências com o PT, mas sou aliado
do PT. Então o PSB fará aquilo
que é melhor para todas as
federações. Cada partido no
seu estado fará suas alianças
que melhor convierem para o
próprio PSB. Aqui na Bahia
somos aliados do PT e do governador Rui Costa e com Lula
candidato, se o PSB não tiver
próprio, o que provavelmente
não terá, acredito que o partido será liderado em todos os
estados”, disse Nilo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 003/2021 Será realizado no dia 24/03/2021 às 09h, Pregão Eletrônico,
tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de
combustíveis (gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel S10), para atender as necessidades das
diversas secretarias do município, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.
Número da licitação no portal do Banco do Brasil (BB licitações-e): 860802.
TOMADA DE PREÇO n.º 001/2021 - Será realizado dia 25/03/2021 às 09h, Tomada de Preço
nº 001/2021, OBJETO: Contratação de empresa especializada, para recuperação de vias
públicas, com fornecimento de CBUQ, recomposição, fornecimento, aplicação e compactação,
pavimentação asfáltica, materiais e mão de obra especializada, conforme especificações contidas
no edital e seus anexos. Informações das 08h às 12h. Conceição do Coité, Ba. 09/03/2021.
www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br Lívia Martins Carneiro Presidente CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 003/2021

ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO “MULHERES TRABALHADORAS EM AÇÃO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA

Convidamos aos interessados(as) para a assembleia de Fundação da Associação
Mulheres Trabalhadoras em Ação, a comparecerem no dia 15 de março de 2021, ás
16hs, à Rua Constantino Vieira, número 11, Edifício Condomínio Horizonte, sala 310,
Mares, Salvador, Ba, para participarem da mesma, na qualidade de interessados
(a) e/ou fundador (a). Para deliberar a seguinte pauta: a) Leitura, deliberação e
aprovação do Estatuto Social; b) Eleição e posse da coordenação Executiva e do
conselho Fiscal.
Salvador, Ba, 10/03/2021
Pela Comissão Organizadora. Golda Manzur

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021: Data de abertura 22/03/2021, às 08h30, por meio do site:
www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando a aquisição de medicamentos
diversos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Ubaitaba BA.
Informações no endereço: Rua Rafael Oliveira, Centro, s/n, Prefeitura Municipal de Ubaitaba no
horário das 08h às 14h, de segunda a sexta. Edital, anexos e eventuais alterações, disponíveis no
endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. Ananda S. Smith – Pregoeira.
Ubaitaba - BA, 10 de março de 2021.

PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão presencial nº 022/2021 - PA nº 066/2021 - Objeto: Registro de preço para possível
e eventual contratação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado visando
atender as necessidades do município. Tipo: menor preço; abertura dia 22/03/2021 às
9:00h. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por e-mail: licitacao@casanova.
ba.gov.br, Fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 09/03/2021. Pregoeiro: Anderson Nunes
de Matos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 002/2021, do tipo
Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº.
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas
respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e 019/2020. Acolhimento de
propostas: às 08:00 horas, do dia 19/03/2021, abertura das propostas: às 11:00 horas do dia
23/03/2021, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 26/03/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 113/2021, N° da Licitação: 861028, tendo como objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
DO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE-BA. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico
https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando através do e-mail copelaratuipe@gmail.
com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. Sara Jesus de Freitas da Silva – Pregoeira. Aratuípe,
Bahia, 09 de março de 2021

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021– SETRE / SUDESB

Abertura: 24/03/2021 às 15:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Vigilância e Segurança
Patrimonial Presencial Para Atendimento à Secretaria da educação do Estado da Bahia - SEC e suas Unidades
Escolares, localizadas no Interior do Estado da Bahia. – BB: 858774 - Família: 03.25. 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) 31153130 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 - 09/03/2021. Gabriela Graça Chagas – Pregoeiro(a) Oficial.

Abertura: 23/03/2021 às 14h (horário de Brasília).Objeto:Contratação de serviço
terceirizado devigilância e segurança patrimonial presencial. Família(s): 03.25. Local da
Sessão: www.licitacoes-e.com.br, Sistema do Banco do Brasil-BB, número do Pregão
no BB nº 860903. O Edital poderá ser obtido através dos sites www.licitacoes-e.com.
br e www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do
email: copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br, ou telefones (71) 3116-9114. Salvador – BA.
09/03/2021 – Benedito Juliano Barbosa Miranda – Pregoeiro da Sessão.

SAEB

SUDESB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 001/2021, do tipo
Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº.
10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas
respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e 019/2020. Acolhimento de
propostas: às 08:00 horas, do dia 19/03/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia
23/03/2021, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 25/03/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 106/2021, N° da Licitação: 861024, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ARATUÍPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido
no endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/Site/Licitacoes ou solicitando através do e-mail
copelaratuipe@gmail.com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. Sara Jesus de Freitas da Silva –
Pregoeira. Aratuípe, Bahia, 08 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2021
O Município de Itajuípe, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo Decreto
nº 003/2021, torna público a ANULAÇÃO da licitação acima referida, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE-BA. A anulação do procedimento licitatório foi motivada pela
identificação, após realização de diligências, de vícios insanáveis no certame, notadamente no Edital, quando
da especificação de diversos itens (descrição e quantitativos), os quais, por revelarem divergência com a real
necessidade e pretensão contratual do Município, considerando a solicitação do setor requisitante, mostramse suficientes para macular a regular tramitação do procedimento licitatório, especialmente no que tange à
formulação e apresentação das propostas pelos participantes, bem como à fase de lances, etapas já realizadas.
Assim, resolve essa Administração anular/cancelar o Pregão Presencial nº 003/2021, conforme previsto no
artº 49 e seus parágrafos da Lei 8666/93, por entender que somente o cancelamento da licitação é alternativa
eficaz para a correção dos respectivos vícios, devendo ser lançado novo procedimento em data oportuna.
Demais informações no setor de Licitações na sede da PM localizada à Praça Adonias Filho, 16 - Centro,
CEP 45.630-000 ITAJUÍPE – Bahia, em dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Informações pelo
fone: (73)3238-1712 ou e-mail: licitaitajuipe@hotmail.com. Itajuípe, 09 de março de 2021. Rosemeire Nery
de Jesus - Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 010/2021 destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS,
PNEUS, BATERIAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS, NOVAS, PRIMEIRO USO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO MECÂNICA, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS NECESSÁRIOS AOS VEÍCULOS QUE
COMPÕE A FROTA MUNICIPAL, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS A entrega e
abertura dos envelopes de propostas e documentos será no dia 19 de março de 2021, às 09:00h, na sede
da Prefeitura Municipal, situada à Praça Adonias Filho, 16, Centro - Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-se à
disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às 13:00h. Demais publicações
e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou pelo tel. (73) 3238-1712. Itajuípe Bahia, 09/03/2021. CHARLES O. DOS SANTOS- Pregoeiro - Decreto 006/2021

