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www.atarde.com.br/politica

AUDITORIA

Governo não comprova
entrega de respiradores
DA REDAÇÃO

A Controladoria-Geral da
União (CGU) apontou através
de auditoria que não foi pos-
sível identificar a entrega pe-
lo Ministério da Saúde e de
recebimento por estados e
municípios de 4.816 respira-
dores, que custaram R$ 273,3
milhões ao governo Jair Bol-
sonaro. As informações são
da Folha de S.Paulo.

Os comprovantes de entre-
ga são de responsabilidade da
VTCLog, empresa alvo CPI da
Covid, no Senado, e que presta
serviços ao Ministério da Saú-
de desde 2018, durante o go-
verno Michel Temer, quando
oministrodaSaúdeeraoatual
deputado Ricardo Barros
(PP-PR). (Leia Mais na pg. B2)

Os senador da CPI estão
investigando se houve algu-
ma irregularidade nos con-
tratos entre a empresa e o
governo, inclusive para a
distribuição das vacinas
contra a covid-19. A VTCLog
também é investigada por
outras diversas suspeitas.

Por meio de nota, a VT-
CLog afirmou ter entregue
mais de 18 mil respiradores,
"todos com comprovantes
devidamente catalogados e
enviados ao Ministério da
Saúde". A Folha tentou en-
trar em contato com o Mi-
nistério da Saúde, que não
respondeu.

A aquisição dos respirado-
res, com custo individual mé-

dio de R$ 60,6 mil, foi feita
pelo Departamento de Logís-
ticaemSaúde.Osequipamen-
tos deveriam ser doados a es-
tados e municípios, mas não
há qualquer comprovação de
que isso tenha sido feito.

"Embora o DLOG tenha
realizado a aquisição com a
finalidade de doar, isso não
afasta a sua obrigação de fis-
calização do contrato admi-
nistrativo, principalmente
quanto à compatibilidade
dos produtos entregues com
o objeto contratado", afir-
maram os auditores no re-
latório.

"Constatou-se ausência de
comprovantedeentregaque
confirme o efetivo recebi-
mento de 4.816 equipamen-
tos pelos entes federativos,
no total de R$ 273,3 milhões.
Isto significa que 71,95% dos
itens da amostra não pos-
suem destinação rastreável
por meio dos respectivos
processos", apontou o docu-
mento.

QUESTÕES DE SAÚDE

Alex Lima não será candidato
LUCIANO BARRETO

O deputado estadual Alex Li-
ma (PSB) informou que não
vai disputar a reeleição em
2022. Em coletiva ontem pe-
la manhã, ele disse que
“questões de saúde” o leva-
ram a tomar esta decisão.

Alex Lima foi diagnostica-
docomTranstornodeDéficit
de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), uma síndrome ca-
racterizada por sintomas co-
mo falta de atenção, inquie-
tação e impulsividade e que
atinge pelo menos 2 milhões
de adultos no país.

“Eu tenho esse diagnos-
tico há algum tempo, e so-

mado a isso, aconteceram
episódios que me levaram à
depressão. Desde 2013, após
a perda de meu pai, essa de-
pressão continuou e surgiu
com maior intensidade em

2019 e 2020, com o diagnós-
tico de câncer de minha
mãe. Aí veio a pandemia e eu
vi que não tinha condições
de, nesse momento, ir para
mais uma disputa política”,
desabafou o socialista.

“Explicar o porquê da mi-
nha desistência é uma satis-
fação às pessoas que confia-
ram em mim. Desejo que mi-
nhainiciativasirvaparamos-
trar aos que sofrem com o
TDAH, ou a portadores de ou-
tros transtornos, que não te-
nham preconceito, que assu-
mam e enfrentem as dificul-
dades de cabeça erguida”, re-
comendou o deputado.

Alex de Castro Lima foi

eleito deputado estadual em
2018 pelo PSB, com 82.038 vo-
tos. Militante em campanhas
municipais no interior do es-
tado, Alex foi assessor par-
lamentar na Câmara de Sal-
vador e na Assembleia Legis-
lativa da Bahia. Foi secretário
geral do PTN na Bahia em
2014, quando se tornou de-
putado pela primeira vez.

Sobre planos para o futuro,
Alex Lima disse que não vai se
distanciardapolítica.“Apartir
de agora vou tentar cuidar da
minha saúde para ficar bem.
Quero participar do processo
eleitoral de 2022, só que desta
vez, ajudando o senador Ja-
ques Wagner (PT) na pré-can-
didatura ao governo".

Em nota, a presidente do
PSB-BA, a senadora Lídice da
Mata, elogiou o correligioná-
rio e afirmou que espera seu
retorno para a vida pública.

“Alex Lima é um político
jovem, de muito talento, que
muito nos orgulha. Certa-
mente, fará uma pausa para
se cuidar e, não abandonará
totalmente a política, pois
nos ajudará a eleger os nos-
sos candidatos ao governo e
à Presidência da República e,
logo em breve, retornará à
vida pública, que é a sua
grande vocação”.

Deputado foi
diagnosticado
com TDAH, que
atinge cerca de
2 milhões de
adultos no País

SENADO Operação junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento permitirá modernizar a gestão fiscal

Comissão aprova
crédito de US$ 40
milhões para a Bahia
LUIZ FELIPE FERNANDEZ

AComissãodeAssuntosEco-
nômicos (CAE) aprovou on-
tem uma proposta do Poder
Executivo que autoriza em-
préstimo de US$ 40 milhões
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento para a Ba-
hia, com a garantia da União.
O dinheiro deve ser aplicado
para modernizar a gestão
fiscal do estado.

A proposta segue para o
Plenário na forma de um
projeto de resolução do Se-
nado. O requerimento apro-
vado pelo CAE é de autoria
do senador baiano Otto
Alencar (PSD-BA), que pre-
side a Comissão.

Segundo o relator da Men-
sagem do Senado Federal
(MSF) 39/2021, senador Ja-
ques Wagner (PT-BA), a Bahia
não tem qualquer pendência

financeira com a União, está
adimplente com todos os fi-
nanciamentos e seu nível de
endividamento permite a
contrataçãodonovoemprés-
timo. Além disso, ele avalia
que a modernização da ges-
tão fiscal do estado vai au-
mentar a arrecadação e a ca-
pacidade de pagamento de
compromissos financeiros.

"Tal contratação de opera-
ção de crédito reforça a ca-
pacidade de arrecadação do
Estado e age para qualificar o
Projeto de Modernização e
FortalecimentodaGestãoFis-
cal do Estado da Bahia, con-
tribuindo, sem dúvida, para
melhoria na situação fiscal.
Serão financiados projetos
que visem o aperfeiçoamen-
to da administração das re-
ceitas e da gestão fiscal, fi-
nanceira e patrimonial. Ou
seja, mais investimento e de-

senvolvimento para a Bahia",
disse o senador em nota en-
viada ao grupo A TARDE.

O financiamento desti-
na-se ao Projeto de Moder-
nização e Fortalecimento da
Gestão Fiscal da Bahia e deve
ser pago em 234 meses, após
carência de 66 meses.

Titular da Comissão, o se-
nador Angelo Coronel co-
memorou a aprovação da
matéria que faz "justiça" ao
estado, que já cobra há me-
ses o Governo Federal para a
liberação. A origem dos re-
cursos, destaca Coronel, não
é dos cofres federais, mas
sim do banco privado, e o
governo Bolsonaro atuaria
como uma espécie de fiador
nesta negociação.

"Já faz muito tempo que o
estadodaBahia vemcobran-
do essas autorizações do go-
verno federal e sempre era

uma desculpa, outra descul-
pa, para poder não liberar
esses empréstimos. Na ver-
dade, não é o governo fe-
deral que vai emprestar o
recursoparaaBahia,masele
dá a garantia, e parte da ga-
rantia também é coberta pe-
lo estado", justifica.

Coronel deseja que a libe-
ração possa estimular o go-
verno a interceder junto a ou-
tros estados e reforça que não
pode existir por parte do pre-
sidente Jair Bolsonaro "esse ti-

po de retaliação", mesmo em
locais onde comanda um po-
lítico de oposição.

"Esperamos que sirva de
exemplo para questões de
outra natureza. Tanto para a
Bahia quanto qualquer ou-
tro estado da federação,
mesmo administrados por
governo de oposição. Não
podemos ter esse tipo de re-
taliação", pondera o sena-
dor, que acredita que o valor
vai ajudar a dinamizar a si-
tuação fiscal do estado.

Equipamentos
foram
comprados pelo
Ministério da
Saúde por
R$ 273 milhões

Aprovação da
matéria “faz
justiça” à
Bahia, que
cobra há meses
o governo
federal, diz
Angelo Coronel

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de outubro de 2021, às 13h15min *.
2º LEILÃO: 25 de outubro de 2021, às 13h00min *.

*(horário de Brasília)
Alexandre Travassos, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º
andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a Público Leilão demodoPresencial E/OuOn-Line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27
e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos
do instrumento particular de venda e compra, datado em 02/04/2019, firmado com a Fiduciante Rosilda Almeida de
Queiroz, RG n° 0226758176-SSP/BA e CPF n° 283.495.805-00, residente e domiciliado em Lauro de Freitas/BA, em
Primeiro Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 143.480,15 (Cento e quarenta e três mil,
quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo
Apartamento de nº 002, de porta do Bloco 01, Rua São Gabriel, nº 124, Itinga, Lauro de Freitas/BA, com a área útil total de
37,45m² e uma fração ideal de 77,09m de área de terreno, melhor descrito na matrícula nº 6.100 do Cartório de Oficio do
Registro de Imóveis de Lauro de Freitas/BA. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 4133700124AP02. Imóvel ocupado. Venda
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica
desde já designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 83.881,09 (Oitenta e
três mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão
presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar na Loja Sold Leilões (www.sold.superbid.net) e no Superbid Marketplace (www.superbid.net), e se habilitar com
antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado
exclusivamente on line através da Loja Sold Leilões (www.sold.superbid.net) e do Superbid Marketplace
(www.superbid.net) Forma de pagamento e demais condições de venda, Veja A Integra Deste Edital Na Loja Sold Leilões
(www.sold.superbid.net) E No Superbid Marketplace (www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / /
imoveis.sac@superbid.net (17345 –Dossiê). K-02,04e06/10

Reconheço e Ratifico, nos termos do Ar tigo 24 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações, bem como
do Parecer Jurídico emitido pelo Secretario Jurídico Municipal, incluso nos autos e de todo conteúdo
constante no Processo Licitatório nº0113/2021, a Dispensa de Licitação nº055/2021, que tem por
finalidade a aquisição de picolés para atender as crianças beneficiarias do programa Bolsa Família/
Cadastro Único do Município de Pedro Alexandre – BA, nas comemorações do dia da criança de 2021.
pelo valor global de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). LICITANTE VENCEDORA: JOSÉ ALVES
DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob o nº 499.784.465-91. Yuri Cesar de Andrade Menezes. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA
Comissão Permanente de Licitação

Comissão Permanente de Licitação

O MUNICÍPIO DE PEDRO ALEXANDRE torna público o resultado do Processo Licitatório nº 0112/2021,
modalidade Dispensa de Licitação nº 054/2021. Cujo o objeto e a locação de brinquedos, máquina de pipoca
e máquina de algodão doce para atender crianças beneficiarias do programa Bolsa Família/ Cadastro Único do
Município de Pedro Alexandre – BA, nas comemorações do dia da criança de 2021. LICITANTE VENCEDORA:
DANIELA MONTEIRO NUNES, inscrita no CPF-MF nº 966.945.805-68. Erico Wendel Amarinho Gomes Presidente
da CPL.

Extrato do Contrato:
Contrato nº 0112/2021, Contratada: DANIELA MONTEIRO NUNES, Objeto: A locação de brinquedos, máquina
de pipoca e máquina de algodão doce para atender crianças beneficiarias do programa Bolsa Família/ Cadastro
Único do Município de Pedro Alexandre – BA, nas comemorações do dia da criança de 2021, no valor global de
R$ 4.364,00 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais). Erico Wendel Amarinho Gomes Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 054/2021

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

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 22/10/2021 às 09h:00min Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br Nº 900488 PE nº 049/2021 – SRP Objeto: contratação de empresa especializada, na execução de serviços
de manutenção e conservação dos prédios de uso público do município de Nazaré/BA, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, de acordo com as quantidades e
especificações técnicas anexadas, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital
encontra-se disponível 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, 05/10/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

O Município de Pedro Alexandre torna público o PL nº 0117/2021 – TP nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para Execução da Obra de Engenharia Civil para pavimentação em paralelepípedo das Ruas C e D
localizadas na Sede doMunicípio de Pedro Alexandre – BA. Abertura 21/10/2021 às 08h00. Aquisição procurar a CPL, na
Prefeitura Municipal de Pedro Alexandre. Erico Wendel Amarinho Gomes – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE - BA
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº 001/2021

Pregão presencial SRP nº 134/2020 - PA nº 251/2021 Objeto: Registro de preço para possível e eventual aquisição de
material de vidraçaria diversos, mármores. Tipo: menor preço; abertura dia 19/10/2021 às 10H. Retirada do edital: no site
www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 04/10/2020.
Pregoeiro: Anderson Nunes de Matos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
Praça Dr. Gilson Viana de Castro, s/n, Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na
forma ELETRÔNICA, Nº 133/2021 – P.A 250/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o
Registro de preço para possível e eventual aquisição de toner para diversas impressoras do município.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a par tir do dia 06/10/2021 às 09h00min. DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: dia 19/10/2021 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á par tir do dia
19/10/2021 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; por taldecompraspublicas.
com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Aviso de Pregão Eletrônico nº 135/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
na forma ELETRÔNICA, Nº 135/2021 – P.A 252/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto
é o Registro de preço para possível e eventual aquisição de descar táveis para atender a Secretaria
de Assistência Social. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a par tir do dia 06/10/2021 às 11h00min. DO
ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 19/10/2021 às 11:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: Á par tir do dia 19/10/2021 às 11:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br;
por taldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Aviso de Pregão Eletrônico nº 136/2021 - SRP
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na
forma ELETRÔNICA, Nº 103/2021– P.A 253/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM/ROTA, cujo objeto
é contratação de pessoas físicas, empresas ou microempreendedor individual, em caráter não eventual,
destinados à Secretaria de Educação do Município, na execução de rotas do transpor te dos estudantes da
rede municipal de ensino. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a par tir do dia 06/10/2021 às 13:00 horas.
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 19/10/2021 às 13:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: Á par tir do dia 19/10/2021 às 13:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br;
www.por taldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Aviso de Pregão Eletrônico nº 133/2021 - SRP
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

SEC

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2021 – BB nº 897535 -
SEC/SUPED/DEM

Abertura: 20/10/2021, às 10h. (Horário de Brasília). Objeto: aquisição de absorventes higiênicos descartáveis. Família:
85.30. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.
comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel@
educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115-1320 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 12h e das
13h30 às 18h, no endereço da Secretaria da Educação, 5ª avenida, nº 550, térreo, sala 05, Centro Administrativo da
Bahia –CAB. CEP: 41.745-004. Salvador/BA, 05/10/2021. Eneida Pinheiro da Costa – Pregoeira Oficial.


