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MUDANÇA Novo parecer foi enviado ao ministro Luiz Fux, do STF, e muda posição da Procuradoria-Geral da República

Augusto Aras solicita fim da tabela do frete
Marcelo Camargo / Agência Brasil / 25.9.2019

FELIPE PONTES
Agência Brasil, Brasília

Contrariando sua antecessora Raquel Dodge, o procurador-geral da República,
Augusto Aras, enviou novo
parecer ao ministro Luiz
Fux, do Supremo Tribunal
Federal (STF), em que passa
a defender a inconstitucionalidade do tabelamento do
frete rodoviário.
Para Aras, a lei que criou a
tabela do frete prejudica “os
princípios [constitucionais]
da livre iniciativa e da livre
concorrência, bem como os
limites constitucionais da
subsidiariedade da atuação
estatal direta no domínio
econômico”.
Quando a lei foi aprovada,
durante o governo de Michel
Temer, Raquel Dodge, então
PGR, havia se manifestado a
favor da constitucionalidade da medida, por considerá-la fundamental “para o
respeito à dignidade humana e à valorização do trabalho, em detrimento da suposta liberdade para contratar serviços abaixo do preço
de custo”.
Agora, Aras afirma que
“não cabe ao Estado, em sua
intervenção direta, substituir-se aos agentes privados
e ao mecanismo de alocação
entre oferta e demanda, suplantando a concorrência
pela regulação, tampouco
será possível, em sua intervenção indireta, na condição de agente normativo e
regulador, afastar o regime

O procurador-geral
da República,
Augusto Aras,
mudou a orientação

Augusto Aras
enviou o novo
parecer ao
ministro Luiz
Fux, do
Supremo

concorrencial das atividades econômicas privadas”.

Julgamento suspenso

A tabela do frete foi uma das
principais concessões do governo Temer para encerrar
uma greve nacional de caminhoneiros em maio de
2018. O instrumento foi criado via medida provisória,

depois convertida em lei.
A medida é contestada no
Supremo por três ações diretas de inconstitucionalidade (Adins), relatadas por
Fux. O julgamento do assunto estava marcado para 19 de
fevereiro, mas foi adiado pelo ministro a pedido da
União.
Na mesma decisão sobre o

adiamento, Fux marcou
uma nova reunião de conciliação entre as partes, o governo e representantes da
PGR e da Advocacia Geral da
União (AGU). O encontro deve ocorrer no gabinete do
ministro em 10 de março, às
12h, diz o despacho do ministro.
Desde 2018, Fux realizou

ao menos duas reuniões a
portas fechadas entre caminhoneiros, transportadores,
setor produtivo e representantes da Procuradoria Geral da República (PGR) e do
governo, sem que nenhum
consenso fosse alcançado.
Em agosto daquele ano, foi
realizada também uma audiência pública.

DIEESE

BAHIA

Preço da cesta básica sobe em 10 capitais

IBGE abre seleção para o
Censo Demográfico 2020

AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

O custo do conjunto de alimentos essenciais subiu em
fevereiro em 10 capitais das
17 capitais pesquisadas pelo
Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), na
Pesquisa Nacional da Cesta
Básica de Alimentos, com altas mais expressivas em cidades do Nordeste e do Norte: Fortaleza (6,83%), Recife
(6,15%), Salvador (5,05%), Natal (4,27%) e Belém (4,18%).
As maiores quedas ocorre-

ram em Campo Grande
(-2,75%), Vitória (-2,47%), Porto Alegre (-2,02%) e Goiânia
(-1,42%).

Os menores
valores médios
foram
observados em
Aracaju e
Salvador

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL 08/2020. Objeto: serviços em seguro de automóvel. Menor preço por lote. Dia
17/03/2020 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 06/03/2020. Joazino A. Machado.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – nº 004/2020

A cesta mais cara foi
registada em São Paulo
(R$ 519,76), seguida pelo Rio
de Janeiro (R$ 505,55) e por
Florianópolis (R$ 493,15).
Os menores valores médios
foram observados em Aracaju (R$ 371,22) e em Salvador
(R$ 395,49).

Altas

Entre janeiro e fevereiro, o
quilo do açúcar subiu em 15
capitais. As taxas oscilaram
entre 0,81%, em Curitiba, e
4,82%, em Salvador, onde o
arroz-agulhinha teve o preço majorado em 3,35%,

maior elevação atrás apenas
de Belém (6,69%), Vitória
(3,83%) e Porto Alegre
(3,73%).
A capital baiana também
registrou alta do tomate,
produto que subiu em 14 capitais. As maiores altas foram em Fortaleza (54,55%),
João Pessoa (45,48%), Salvador (44,53%), Recife (41,67%),
Belém (40,66%) e Natal
(39,29%).
O preço do quilo da batata,
pesquisada no Centro-Sul,
diminuiu em nove cidades e
aumentou em Campo Grande (11,26%), em fevereiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
3º AVISO: PREGÃO PRESENCIAL 08/2020. PA 17/20. Edital: 17/20. Menor preço por item. Objeto: transporte
escolar. Dia 18/03/20 às 9h. Edital: https://uaua.ba.gov.br. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br, tel.
7436731707, ou na CPL, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 06/03/2020. Max Denys A. da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
PREGÃO PRESENCIAL 09/2020. Objeto: fornecimento de material esportivo. Dia 18/03/2020 às 10h. Edital: na
sede, Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.com. Candeal/Ba, 04 de março
de 2020. Lucilene Alves Gonçalves. Pregoeira.

CNPJ N: 16.418.766/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, torna público a abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 002/2020 do tipo menor preço Global, para o dia 20/03/2020, às 09:30h na Sede da Prefeitura, Fone: (77)
3443-1010. OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para Prestar Serviços Na Pavimentação De Ruas
Em Paralelepípedo Com Drenagem Superficial Nas Localidades Rua 03 E Rua 04, Distrito De Vila Mariana,
Munícipio De Caraíbas Bas, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da
Prefeitura e através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo
serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Caraíbas-Ba, disponível no site http://www.
Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

SINDHOTÉIS | CNPJ: 14.760.631/0001-13

A Presidente da Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar de Prestação de Serviços e Assistência Técnica LTDA COOPERMULTA, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os Senhores associados, que nesta data são em
números de 596, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2020, na sede da Coopermulta,
localizado à Rua J. B. da Fonseca, número 53 – primeiro andar - Centro, (próximo à Secretaria da Fazenda Estadual),
Cruz das Almas, em 1ª convocação às 08:00h com 2/3 dos associados, em 2ª convocação às 09:00h com metade
mais um dos associados e em 3ª e última convocação às 10:00h com no mínimo cinquenta associados, para tratar
da seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo o Relatório da Assessoria
Contábil, o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal e novas
parcerias; 2) Eleição e posse do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para o exercício de 2020; 3) Planejamento
para 2020 da Coopermulta. Cruz das Almas, BA 05 de março de 2020. Joquebede Raquel Braga Mendes – Presidente.
Joquebede Raquel Braga Mendes
Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA CANDEIAS
CNPJ/MF Nº 10.508.162/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE

1. CONVOCAÇÃO. Por ordem do Senhor Presidente do Conselho de Administração da Companhia Energética Candeias (“Cia.), ficam
convocados todos os acionistas a se reunirem em AGE da Cia. que se realizará no dia 12/03/2020, às 9h30, na sede social situada
na Via Matoim, s/n, Distrito Industrial, Cidade de Candeias, Ba, CEP 43813-000. 2. ORDEM DO DIA. a) Aprovar ou não a 5ª (quinta)
emissão para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), de 16.280 (dezesseis
mil, duzentas e oitenta) debêntures, todas nominativas e escriturais, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada na
espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, não conversíveis em ações da Cia., totalizando, na data de emissão, o
valor de R$162.800.000,00 (cento e sessenta e dois milhões e oitocentos mil reais) (“Emissão”); b) Outorga da cessão fiduciária dos
direitos creditórios originados de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (“CCEAR”), celebrando entre a
emissora e as respectivas distribuidoras de energia elétrica, sendo tais contratos e as demais características relevantes identificados
e descritos no “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos e de Conta Vinculada e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão Fiduciária”),
a ser constituído sob condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, permanecendo com seus efeitos suspensos até a
comprovação de quitação integral: (i) do contrato de “Escritura Pública de Abertura de Crédito”, celebrada entre a Emissora, o Banco
do Nordeste do Brasil S.A. e as Garantidoras, no dia 30/06/2010 perante o 10º Oficio de Notas da Comarca de Salvador, Ba, no valor
de R$ 382.252.585,23 (trezentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte
e três centavos); e (ii) das debêntures emitidas nos termos da “Escritura Pública da 1ª Emissão Privada de Debêntures Conversíveis
em série única da Espécie Quirografária, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real e Fidejussória por Fiança da Candeias Energia
S.A.” celebrada entre a Emissora, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e as Garantidoras, no dia 13 de dezembro de 2011 perante o 1º
Oficio de Notas da Comarca de Salvador, Ba, no valor de R$ 61.728.156,00 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento
e cinquenta e seis reais), observado o prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados da data da primeira integralização para fornecer ao
Agente Fiduciário cópia dos documentos que comprovem a quitação das obrigações da Cia. e a liberação dos direitos creditórios (“Condição
Suspensiva”); e c) Autorizar ou não a Diretoria, nos termos do Estatuto Social da Cia., a praticar todos os demais atos necessários
para a efetivação da Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em regime de garantia firme de colocação e ratificar
atos já praticados pela diretoria da Cia. para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. Candeias (BA), 04/03/2020. A Diretoria

O IBGE divulgou no Diário
Oficial da União (DOU) de
ontem dois editais de processos seletivos simplificados, com um total de
208.695 vagas de trabalho
temporárias para a realização do Censo Demográfico
2020, em todo o Brasil. Dessas vagas, 14.395 são para a
Bahia. Há oportunidades em
todos os 417 municípios do
estado, sendo 2.977 em Salvador e o restante (11.418) fora da capital.

As inscrições para ambos
os processos seletivos começaram ontem e vão até o dia
24 de março. Elas devem ser
realizadas exclusivamente
pelo site da Cebraspe, organizadora do processo seletivo (www.cebraspe.org.br/
concursos/). Lá também é
possível ver os editais completos dos dois processos seletivos.
Cerca de 486 vagas são para agentes censitários municipais: 41 em Salvador e as
demais 445 distribuídas em
outros 413 municípios.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO PRESENCIAL 05/2020. Dia 25/03/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de informática.
Menor preço por lote. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua Rosalvo Félix, 74, de 8 às 12h.
Iraquara/Ba, 06 de março de 2020. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 19/03/2020 às 9h no site www.
licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2020, tipo menor preço GLOBAL,
cujo objeto é Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de acesso a rede mundial de
computadores - Internet, a serem providos através de meio físico terrestre, utilizando cabo de fibra ótica,
incluindo a instalação de equipamentos, configuração, suporte e locação de roteador (comodato), com
velocidade simétrica de 20Mbps e 100Mbps para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de
Dias d’Ávila, conforme especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos. Os interessados
poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.
licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de
Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 36483503. Dias d’Ávila, 05 de março de 2020 – Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira – Pregoeiro Oficial.

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente edital de convocação, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, APART-HOTÉIS, RESIDENCEHOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDADE DO SALVADOR E DOS MUNICÍPIOS DE LAURO DE
FREITAS, SIMÕES FILHO, CAMAÇARI, DIAS D’AVILA, MATA DE SÃO JOÃO, CATU, ALAGOINHAS, ITANAGRA, ENTRE
RIOS, CARDEAL DA SILVA, CONDE, ESPLANADA E JANDAÍRA/BA – SINDHOTÉIS-BA, CNPJ n° 14.760.631/0001-13,
com sede na Rua da Faísca, n° 31, Largo 2 de Julho, Centro, Salvador-BA, para cumprimento do disposto no art. 605
da CLT, cientifica os empregadores estabelecidos na sua base territorial de que deverão descontar dos salários de seus
empregados, referente ao mês de março de 2020, a contribuição sindical, cujo valor está estabelecido no art. 580 da
CLT, dentre outros, e recolhê-la no mês de abril de 2020, em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, sob pena
de sua cobrança ser acrescida das cominações do artigo 600 da CLT (10% nos 30 primeiros dias com adicional de
2% ao mês subsequente, juros de 1% e atualização monetária), ficando desde já notificados os senhores empregados
e empregadores que a assembleia geral extraordinária realizada dia 05/02/20 autorizou, prévia e expressamente, o
desconto da contribuição sindical de todos os integrantes da categoria profissional, associados ou não, atendendo
às formalidades exigidas na Consolidação das Leis do Trabalho. - Salvador, 4 de março de 2020. Almir Pereira da
Silva - Presidente.

DA REDAÇÃO

COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - COOPERMULTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades
da Merenda Escolar no Município, conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por Lote.
Data de abertura: 18/03/2020, 08:15h. Local: Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade
de Belo Campo, Bahia. Informações no Fone: 77 - 3437-2939 e e-mail: lic.2016belocampo@
hotmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: http://www.belocampo.ba.io.org.
br/diarioOficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Serviços com Máquinas Pesadas na Abertura,
Recuperação e Alargamento de Estradas Vicinais, Abertura e Limpeza de Aguadas e outros
serviços no Município, conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por Item. Data de
abertura: 18/03/2020, 14:30h. Local: Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia. Informações no Fone: 77 - 3437-2939 e e-mail: lic.2016belocampo@hotmail.com.
Edital e divulgação de outros atos - Diário Oficial: http://www.belocampo.ba.io.org.br/diarioOficial.
José Henrique Silva Tigre - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 059-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 018-2020 – Objeto: Contratação de empresa para locação,
montagem e manutenção de postos de saúde e instalações de PVS e stands climatizados no circuito da
micareta 2020. Tipo: Menor preço por lote. Data: 20/03/2020 às 08h30. Informações no Departamento de
Licitação e Contratos - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às
17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 05/03/2020. Osmario
de Jesus Oliveira – Pregoeiro.
LICITAÇÃO 052-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 014-2020 – Objeto: Aquisição de divisórias e portas para
atender as necessidades da proteção social básica, proteção social especial, igd bolsa e g suas, coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.Tipo: Menor preço global. Data: 20/03/2020
às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344,
Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8333. Edital no site:
www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 05/03/2020. Fabrício dos Santos Amorim – Pregoeiro.
LICITAÇÃO 061/2020 - CONCURSO DE VOZES DA TERRA – Nº 002/2020
Objeto: Concurso Festival Metropolitano de Música Vozes da Terra 17ª Edição - 2020. Inscrições: através
do Sistema Eletrônico de Informações de Feira de Santana – SEIFSA, e Edital, disponíveis no site www.
feiradesantana.ba.gov.br. Período das inscrições: 06 de março a 22 de abril de 2020. Feira de Santana,
05/03/2020. Antonio Carlos Daltro Coelho - Diretor Presidente.
LICITAÇÃO 060/2020 - CONCURSO DE MUSICA GOSPEL – Nº 001/2020
Objeto: Concurso Festival Metropolitano de Música Gospel 11ª edição - 2020. Inscrições: através do Sistema Eletrônico de Informações de Feira de Santana – SEIFSA, e Edital, disponíveis no site www.feiradesantana.ba.gov.br. Período das inscrições: 06 de março a 22 de abril de 2020. Feira de Santana, 05/03/2020.
Antonio Carlos Daltro Coelho - Diretor Presidente.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 063/2020, Processo nº 18.588/2019, cujo objeto
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
E UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE
SALVADOR que fica programado o início do recebimento das Propostas
a partir das 8h do dia 18/03/2020 até as 14h do dia 19/03/2020, às 14h30
(abertura de propostas) e às 15h (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção:
horário de Brasília. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 02 de março de 2020. José Egídio de Santana – Presidente
COPEL/SMS.

