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VACINAÇÃO

Ministério muda foco
para pólio e sarampo
ROBERTA JANSEN
Estadão Conteúdo, Rio

Diante do risco da volta de
doenças contagiosas graves
consideradas erradicadas no
Brasil – como sarampo e po-
liomielite –, o Ministério da
Saúde decidiu mudar a estra-
tégia de imunização. Vai re-
tomarprocedimentobem-su-
cedido nos 1980 e 1990: as
campanhas específicas.

Este ano, de 6 a 31 de agos-
to, em vez da já tradicional
campanha de multivacina-
ção, o Brasil terá uma ação
mais focada, contra a pólio e
o sarampo. O investimento
do ministério nas campa-
nhas deste ano já passa dos
R$ 30 milhões. “As baixas co-
berturas vacinais, principal-
mente em crianças menores
de 5 anos, acenderam uma
luz vermelha no País”, in-

formou o ministério, diante
da lista de 312 municípios
que estão com cobertura
abaixo de 50% para polio-
mielite, como adiantou o
jornal O Estado de S.Paulo.
Há também o reapareci-
mento de casos de sarampo
em cinco estados e em paí-
ses vizinhos.

Em 2017, todas as vacinas
oferecidas gratuitamente fi-
caram abaixo da meta de
95% preconizada pela Orga-
nização Mundial da Saúde
para o controle de doenças
infecciosas.

Em 2011, por exemplo, as
coberturas para pólio e sa-
rampo–consideradasgraves
– eram de 100%. Para a cam-
panha deste ano já estão dis-
poníveis 15,5 milhões de do-
ses da tríplice viral (saram-
po, caxumba e rubéola) e ou-
tras 11 milhões da pólio.

CONFEDERAÇÃO DE HANDEBOL

PF investiga desvio de recursos
MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

A Polícia Federal deflagrou
ontem a Operação Sete Me-
tros, que investiga supostos
desvios de R$ 6 milhões da
União, valor repassado à Con-
federação Brasileira de Han-
debol (CBHb) para realização
do Campeonato Mundial de
Handebol, em 2011, um dos
eventos preparatórios para os
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro, em 2016.

A PF cumpriu 15 manda-
dos de busca e apreensão em
empresas privadas de São
Paulo,SãoBernardodoCam-
po, Cotia e Santo André no
estado de SP, em Brasília e
também em Aracaju, sede
da CBHb. Os investigadores
suspeitam que parte do va-
lor destinado pelo governo
federal, por meio de um con-
vênio com a entidade, serviu
para superfaturar o paga-
mento de fornecedores du-
rante o evento.

Um dos esquemas de frau-
de foi verificado, segundo os
investigadores, na contrata-
ção de ônibus e vans para
levar as equipes de jogado-
res e dirigentes às cida-
des-sede dos jogos pelo va-
lor de R$ 468 mil.

Mesmo após o término da
competição, automóveis e
vans continuaram prestan-
doserviçoàentidade–ecom
frota integral – mesmo após
a eliminação de equipes, o
que reduziria o contingente
de atletas transportados.

Segundo a PF, “os envol-
vidos fraudaram licitações,
subcontrataram pessoas fí-
sicas e jurídicas impedidas
de contratar com a União,
superfaturaram valores de
bens e serviços adquiridos,
realizaram pagamentos por
serviços não prestados e por
bens não entregues e falsi-
ficaram documentos nas
prestações de contas, incor-
rendo em diversos crimes”.

As empresas investigadas
pela PF são Flávio Audi Caleb
Eventos, ZAS Qualidade de
Vida, San Corporation, Pho-
to&Grafia Comunicação,
Geraforça Locação de Equi-
pamentos, MR Sport, GRM
Serviços Médicos, Viação
Cometa e a Nobre Segurança
Patrimonial.

O Campeonato Mundial de
Handebol no Brasil, em 2011,
foi um dos eventos envoltos
em denúncias. Mesmo com
repasse do Ministério do Es-
porte, comandado pelo então
ministro e hoje deputado fe-

deral Orlando Silva (PC-
doB-SP), a CBHb deixou uma
dívida de R$ 7,5 milhões com
a Federação Internacional de
Handebol. Mesmo após um
acordo celebrado em 2012 pa-
ra quitar as dívidas, a confe-
deraçãobrasileiranãohonrou
ocompromisso.ACBHbépre-
sidida por Manoel Luiz de Oli-
veira há 29 anos, que está li-
cenciado. A entidade disse
apenas que já enviou ao mi-
nistério a documentação re-
lativa às investigações e que a
operação não se justifica.

O Ministério do Esporte in-
formou, em nota, que “tem
adotado medidas para maior
transparência na aplicação
dos recursos públicos e na
governança de entidades es-
portivas”. A Viação Cometa
nega as acusações e diz que
“atua estritamente de acordo
com as normas que regula-
mentam o setor, bem como
as leis do país, sempre pau-
tadaporsuasrigorosasregras
internas de compliance”.

SUSPEITO DE DESVIOS
EM CAMPEONATO

Operação Sete Metros
investiga desvios
de R$ 6 milhões da
União repassados
à confederação
para realização de
campeonato mundial

CASO MARIELLE ONG está propondo criação de comissão
independente, que não faça parte do aparato estatal

Anistia reivindica
investigação feita por
comissão externa
ROBERTA JANSEN
Estadão Conteúdo, Rio

Diante da falta de solução e
de informações sobre o as-
sassinato da vereadora Ma-
rielle Franco (PSOL) e de seu
motorista Anderson Gomes,
a Anistia Internacional rei-
vindica um mecanismo ex-
terno e independente para
monitorar as investigações.
“Após quatro meses sem so-
lução, a credibilidade do sis-
tema de Justiça criminal está
em xeque”, afirmou a dire-
tora de pesquisa da entida-
de, Renata Neder. “Está claro
que as instituições não têm
credibilidade, eficácia, com-
petência ou vontade de re-
solver o caso”, afirmou.

Segundo a ONG, várias in-
formações graves divulga-
das pela imprensa seguem

sem nenhum tipo de escla-
recimento pelas autorida-
des: “Que a munição utili-
zada pertenceria a um lote
que teria sido vendido à Po-
lícia Federal; que a arma em-
pregada seria uma subme-
tralhadora de uso restrito
das forças de segurança; que
submetralhadoras do mes-
mo modelo teriam desapa-
recido do arsenal da Polícia
Civil; que câmeras de vídeo
no local do assassinato te-
riam sido desligadas na vés-
pera do crime”.

Além disso, “a dinâmica
da execução e a precisão dos
tiros sugerem a participação
de pessoas com treinamen-
to específico e qualificado”,
segundo a nota da Anistia.
“O silêncio e a confidencia-
lidade que têm como obje-
tivo garantir a eficácia da in-

Tânia Rêgo / Ag. Brasil

“As instituições não têm credibilidade, eficácia ou vontade de resolver o caso”, diz Neder

vestigação não podem ser
confundidos com o silêncio
das autoridades diante da
obrigação de esclarecer cor-
retamente a execução de
Marielle”, afirmou a direto-
ra-executiva da Anistia In-
ternacional no Brasil, Jure-
ma Werneck.

Conflito de interesses
Renata Neder explicou que,
embora a Câmara dos De-
putados tenha criado uma
comissão de acompanha-
mento das investigações e
essa iniciativa seja positiva,
o que a Anistia está propon-
do é uma comissão indepen-
dente, que não faça parte do
aparato estatal.

“Não estamos propondo
um modelo específico [de
comissão]; existem diferen-
tes modelos e formatos”, ex-

plicou Renata. Ela citou co-
mo exemplo o grupo criado
pela Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos
na Nicarágua para investi-
gar execuções por parte das
forças do Estado em protes-
tos civis. Outro exemplo é o
grupo criado em Honduras
para acompanhar investiga-
ções sobre o assassinato de
Berta Cáceres, líder indíge-
na e ativista ambiental.

“O essencial é que seja um
grupo independente, em

que não haja conflito de in-
teresses, e formado por es-
pecialistas da área, como pe-
ritos e juristas”, explicou Re-
nata Neder.

“A não solução do caso de-
monstra de forma incontes-
te a falta de compromisso do
Estado brasileiro com seus
defensores e defensoras de
direitos humanos. Em vida,
Marielle sempre se mobili-
zou por justiça e contra a
violência do Estado. Pressio-
nar pela resolução deste cri-

me é manter viva sua luta
por direitos, seu legado e sua
memória”, concluiu Jurema
Werneck.

Poder público
Procurada pela reportagem,
a Polícia Civil limitou-se a
dizer que “o caso segue sob
sigilo”. Consultadas, a Secre-
taria de Estado de Segurança
e o Gabinete da Intervenção
Federal no Rio não respon-
deram aos questionamen-
tos da reportagem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2018.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/ Bahia., devidamente autorizada
pela Portaria Nº 002/2017, torna público para conhecimento dos interessados o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS do PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2018. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica para Execução de Serviços de Manutenção das Edificações da Secretaria Municipal de Saúde, neste
Município, Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura. Após a análise das Propostas de Preços e com base na Verificação realizada pela
Equipe Técnica da Secretaria Requisitante, a Pregoeira e Equipe de Apoio emitiram Relatório considerando
CLASSIFICADAS as empresas: Jota Construções Ltda - EPP., Liencbrás Construções e Serviços Ltda - ME.,
AMM Empreendimentos Ltda - EPP., PJ Construções e Terraplanagem Ltda e Pavnorte Construtora Ltda - EPP e
DESCLASSIFICADAS as empresas: VRV Serviços Ltda - ME., Life Construtora e Projetos Ltda, AJL Construções
Ltda e Posato Empreendimentos Ltda - ME. O inteiro teor do Check List e do Relatório encontram-se à disposição
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas,
12 de julho de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2018/SMS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 006/2018/SMS, cujo objeto
é o Registro de preço contratação de empresa para Aquisição de ESFIGMOMANÔMETROS para atender as
Unidades de Saúde do Município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR: CIRURGICA SÃO FELIPE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP Lote único Valor Global de R$ 73.344,00 (Setenta e três mil, trezentos e
quarenta e quatro reais). DATA DA ASSINATURA, 27 de junho de 2018. MARCELO ANTÔNIO FONTES SOUZA -
SUBSTITUTO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2018/SMS, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2018/SMS, cujo objeto
é o Registro de preço para contratação de empresa para Aquisição de Medicamentos Injetáveis (Enoxaparina)
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para atender as Unidades de Saúde do Município
de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Lote 2, Valor Global de R$ 272.904,00 (duzentos e setenta e dois mil
novecentos e quatro reais) DATA DA ASSINATURA, 28 de junho de 2018. MARCELO ANTÔNIO FONTES SOUZA
- SUBSTITUTO - SECRETARIO DE SAÚDE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2018/SMS, oriundo do Pregão Presencial nº 009/2017/SMS, cujo objeto
é o Registro de preço contratação de empresa especializada para aquisição de formulas dietéticas para manter o
funcionamento do programa de alergia alimentar no município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR:
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA Item 03, Valor Global de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); Item 04, Valor Global de
R$ 148.500,00 (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos reais); Item 05, Valor Global de R$ 14.000,00 (Quatorze
mil reais); Item 06, Valor Global de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais); Item 07, Valor Global de R$
300.000,00 (Trezentos mil reais) e Item 08, Valor Global de R$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais), Item
09, Valor Global de R$ 79.200,00 (Setenta e nove mil e duzentos reais), Item 10, Valor Global de R$ 69.000,00
(Sessenta e nove mil reais), Item 12, Valor Global de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), Item 13, Valor Global de
R$ 12.600,00 (Doze mil e seiscentos reais), DATA DA ASSINATURA, 05 de julho de 2018. ERASMO ALVES DE
MOURA - SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2018/SMS, oriundo do Pregão Presencial nº 009/2017/SMS, cujo objeto
é o Registro de preço contratação de empresa especializada para aquisição de formulas dietéticas para manter o
funcionamento do programa de alergia alimentar no município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR:
SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Item 01, Valor Global de R$ 1.000,00 (Hum mil
reais); Item 02, Valor Global de R$ 3.240,00 (Três mil, duzentos e quarenta reais); Item 15, Valor Global de R$
47.700,00 (Quarenta e sete mil e setecentos reais); Item 16, Valor Global de R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e
seiscentos reais); Item 17, Valor Global de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) e Item 19, Valor Global de R$
21.000,00 (Vinte e um mil reais) DATA DA ASSINATURA, 05 de julho de 2018. ERASMO ALVES DE MOURA -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2018/SMS, oriundo do Pregão Presencial nº 009/2017/SMS, cujo objeto
é o Registro de preço contratação de empresa especializada para aquisição de formulas dietéticas para manter o
funcionamento do programa de alergia alimentar no município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR:
CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Item 11, Valor Global de R$ 35.700,00 (Trinta
e cinco mil e setecentos reais) DATA DA ASSINATURA, 05 de julho de 2018. ERASMO ALVES DE MOURA -
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 042/2018
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade P.P n° 042/2018 PA: 094/2018, Tipo: Menor Preço
Por Lote. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de insumos, penso e solução para
atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de Castro Alves - BA. Abertura: às
15:hs do dia 25/07/2018 na sala da COPEL na PMCA - Ba, Pç da Liberdade, 376, Centro. Info.
(75) 3522- 3805 ou email: 1licitacaopmca@gmail.com das 08 às12h. Edital na PMCA - BA, na
sala da COPEL, das 08 às 12 h. Castro Alves - BA, 12/07/2018. Hadson Evangelista dos Santos.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018
A pregoeira torna público aos interessados a realização da presente licitação: OBJETO: Seleção das
melhores propostas para contratação dos serviços de Locação de softwares de gestão municipal,
contendo diagnóstico da situação, implantação, migração de dados (quando necessário), integração
com sistemas vigentes (quando possível), eventuais customizações e desenvolvimento de novos servi-
ços, suporte técnico, treinamento de pessoal, bem como hospedagem do sistema. DATA: 26/07/2018.
HORA: 09h00min. Informações através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo tel (075)
3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla Souza Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
CHAMADA PÚBLICA N.º 005/2018 – COMPEL - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica aos
interessados, que está aberto a CHAMADA PÚBLICA N.º 005/2018 – COMPEL, para aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar (batata doce, cenoura, abóbora, alho, cebolinha, coentro e quiabo) destinados à alimentação
escolar nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Camaçari - BA, disponibilizado
no sítio do Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br - link Credenciamento). Período para
entrega e recebimento dos envelopes contendo os documentos da Chamada Pública: 09h00min do dia 13/07/2018
até às 14h00min do dia 01/08/2018. Data de abertura dos envelopes: 03/08/2018 às 09h00min. Local: Auditório da
Coordenação de Produtos e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Avenida Francisco Drummond,
s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. Informações através do e-mail:
compelpmc@gmail.com. Ana Carla Costa Paim – Presidente em Exercício da Comissão Central Permanente de licitação
– COMPEL. Camaçari, 11 de julho de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a lici-
tação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo
como objeto contratação de empresa para o fornecimento de materiais de consumo para o atendimento
às necessidades da Prefeitura, Órgãos Auxiliares e Unidades ligadas ao Fundo Municipal de Saúde e
Assistência Social, deste município, que será realizada no dia 25 de julho de 2018, às 08:30h, na sala de
Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das
8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512. Vitor Gabriel O. Perez - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

Pregão presencial nº 051/2018 - PA nº 228/2018 - Objeto: contratação de pessoas físicas, empresas ou
microempreendedor individual, em caráter não eventual, destinados à Secretaria de Educação do Município, na
execução do serviço de transporte dos estudantes da rede municipal de ensino, pelo período de 200(duzentos) dias
letivos. Tipo: menor preço por item/rota; abertura dia 25/07/2018 às 10:00 horas. Retirada do edital: no site www.
casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br, Fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 12/07/2018.
Anderson Nunes de Matos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
Carta convite 02/18. PA 145/18. Objeto: fornecimento de instrumentos musicais de percussão,
material de manutenção de instrumentos musicais e instrutores de banda fanfarra. Torna público
que fica REVOGADO para homologação o Lote 3, por razões de interesse público, conforme Parecer
714/18, da Procuradoria Geral, deste Município. Aviso disponível: www.conceicaodocoite.ba.gov.
br ou na CPL, Rua Theognes Antonio Calixto, s/n, tel. 7532621328, de 8 às 12h. Tendo em vista
que AEFI Comércio E Serviços Ltda Me, CNPJ 18.851.950/0001-95, contrato 150/18, referente
ao PP SRP 51/18, PA 85/18, objeto: execução de aplicação de pisos (granilite e concreto), até a
presente data, não atendeu as solicitações na execução do objeto contratado, apesar das diversas
convocações da área demandante. Tendo em vista a continuidade dos serviços, uma vez que há
prejuízos e transtornos no atendimento a municipalidade. Notificamos a referida empresa, para se
manifestar acerca do exposto. /// Tendo em vista que Freitas Empreendimentos Ltda Me, CNPJ
20.789.149/0001-09, vencedora do PP SRP 60/18. PA 121/18. Objeto: aquisição de sacos de lixos,
não atendeu as convocações nos dias 03, 04 e 09/07/18, por parte da área demandante, para apre-
sentação da amostra do objeto licitado. Notificamos a referida empresa, para se manifestar acerca
do exposto. Aviso: www.conceicaodocoite.ba.gov.br ou na CPL, Rua Theognes Antônio Calixto, s/n,
tel 7532621328, de 8 às 12h. Conceição do Coité/Ba, 12/07/18. Iraide Cabral Calado. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS
PP SRP 21/18. Objeto: Aquisição de motobomba submersa, peças e componentes para mo-
tores e outros destinados ao sistema de abastecimento de água. Tipo menor preço por lote.
Dia 26/07/18 às 9h. /// PP SRP 22/18. Objeto: aquisição de óleos lubrificantes, filtros e cor-
relatos. Menor preço por lote. Dia 30/07/18 às 9h. Informações: de 8 às 12h na CPL, Pç dos
Poderes, 95. Brotas de Macaúbas/Ba. 13/07/18. Elane Gomes Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAÍ
Errata do extrato de termo aditivo, publicado no jornal a tarde no dia 11/07/18. Onde Se Lê: “Vigência:
06/07/2018 a 06/01/2018”. Leia-Se: “Leia-se: Vigência: 06/07/2018 a 06/01/2019.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Concorrência 02/18. Objeto: construção de uma escola com 12 salas, em convênio com o FNDE. Dia
15/08/18 às 10h. Edital: na sede ou www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmibipeba de 8 às 14h. Ibipeba/
Ba, 13/07/18. Edésio Szervinsks Mendonça. Presidente.


