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ELEIÇÕES Candidatos ainda contarão
com R$ 1,7 bi do fundo público eleitoral

TSE amplia
verbas para
partidos em
R$ 888 mi
MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) aprovou ontem
uma verba extra para o Con-
gresso de R$ 888,7 milhões,
dos quais R$ 780,3 milhões
são oriundos de dotação da
União. O dinheiro poderá
ser usado para o custeio ad-
ministrativo dos 35 partidos
políticos em atividade no
país. Com a decisão do TSE,
esse valor se somará ao do
fundo público eleitoral,
aprovado em 2017, de R$ 1,7
bilhão.

A decisão tende a favorecer
pequenos partidos, até mes-
mo aqueles que não têm po-
líticos em mandato, e pode
incentivar a criação de novas
siglas. Atualmente 56 parti-
dos aguardam aprovação do
TSE para que tenham registro
válidoepossamusufruir,ain-
da que proporcionalmente,
destes recursos.

Ovalorpodeserusado,em
parte, para campanhas dos
partidos políticos, que não

podem usar recursos doa-
dos por empresas, mas po-
derão se valer de dinheiro
doado pelo próprio candida-
to. O fundo partidário é dis-
tribuído entre as siglas par-
tidárias com 5% divididos
igualmente entre as agre-
miações, e os 95% restantes
de forma proporcional, de
acordo com o tamanho e a
quantidade de representan-
tes com mandato.

Aporte de ministérios
Os R$ 2,5 bilhões destinados a
apoiar a atividade partidária
representam um pouco me-

nos do valor previsto para o
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções, que este ano terá R$ 3
bilhões após sucessivos cor-
tes, sendo 40% uma redução
apresentada por contingen-
ciamento no ano passado.

O valor que será repassado
aospartidoséequivalenteaos
recursos da União previstos
para a pasta da cultura este
ano e representa mais uma
fonte de despesas que pode-
ria ser revertida para inves-
timentos ou aplicação de re-
cursos na saúde, educação e
também segurança pública.

O recurso representa mais
um custo para o governo fe-
deral, que é responsável por
manter a estrutura da Câma-
ra dos Deputados, que con-
some R$ 5,9 bilhões em sa-
lários,benefíciosecusteioad-
ministrativo por ano; R$ 4,2
bilhões para a manutenção
do Senado Federal; R$ 11,4 bi-
lhões para a Justiça Federal e
outros R$ 2 bilhões para a Tri-
bunal de Contas da União.

O Fundo Partidário é abas-
tecido por dinheiro público
oriundo principalmente de
verbas da União, além de
multas eleitorais. Os valores

são repassados mensalmen-
te para as siglas pagarem
despesas com a máquina
partidária. Do total, 5% são
divididos igualmente entre
as35legendasregistradasno
TSE e os outros 95%, de for-
ma proporcional, conforme
o tamanho da bancada de
cada sigla na Câmara.

O uso do Fundo Partidário
nas eleições deste ano, no
entanto, era uma incerteza
após o Congresso aprovar o
fundo público eleitoral, cria-
do para compensar o fim das
doações empresariais, proi-
bidas pelo Supremo Tribu-

nal Federal desde 2015.
“Os partidos podem apli-

car nas campanhas eleito-
rais os recursos do Fundo
Partidário, inclusive aqueles
recebidos em exercícios an-
teriores”, diz a resolução, re-
latada pelo ministro Luiz
Fux, presidente do TSE.

Os partidos
Procurados por A TARDE, os
principaispartidosnãosepo-
sicionaram oficialmente so-
bre a verba extra do TSE. O
MDB não se manifestou de
forma oficial. O PSDB, por
meio da secretaria-geral dis-
se que a medida é prejudicial
aos partidos que têm “ativi-
dade parlamentar real”, disse
em tom crítico às siglas me-
nores. O Podemos também é
contrário à ampliação de ver-
bas e falou em “desequilíbrio
do jogo” nas redes sociais. O
PT não se manifestou sobre a
distribuição do fundo até o
fechamento desta edição.
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Outros 56
partidos que
aguardam
registro no
TSE poderão
usufruir
destes
recursos

Decisão tende
a favorecer as
pequenas siglas
e as que não
têm políticos
em mandato

DECRETO DOS PORTOS

Rede pede explicações a Segovia
JULIANA DIAS
A TARDE BSB

As declarações do dire-
tor-geral da Polícia Federal,
Fernando Segovia, geraram
descontentamentos em par-
lamentares de oposição ao
governo de Michel Temer.
Do partido Rede Sustentabi-
lidade, o deputado federal
Alessandro Molon (RJ) apre-
sentará na segunda-feira,
dia 19, um requerimento pa-
ra que Segovia seja ouvido
naComissãodeConstituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados para esclarecer
manifestações em relação

ao inquérito contra Temer.
De acordo com Molon, o

objetivo é que Segovia tente

desfazer o “mal-estar” gera-
do pela indicação em entre-
vista à agência Reuters de
que arquivaria, por falta de
provas, o inquérito contra o
presidente da República
quanto ao “decreto dos por-
tos”. “Para que ele tente ex-
plicar o que quis dizer ou
pelo menos se retrate dos
absurdos que disse”, refor-
çou o deputado.

Visando garantir a pre-
sença de Segovia na CCJ, Mo-
lon adiantou que, caso o di-
retor-geral da PF não com-
pareça, convocará seu supe-
rior hierárquico, o ministro
da Justiça, Torquato Jardim,
cuja ausência “consistiria
em crime de responsabili-
dade”, explicou Molon.

Comissão de Ética
Do mesmo partido, o sena-

dor Randolfe Rodrigues (AP)
fará duas representações
contra Segovia, junto à Co-
missão de Ética da Presidên-
cia da República por com-
portamento inadequado
quanto às atribuições de seu
cargo” e outra junto à Pro-
curadoria Geral da Repúbli-
ca, “em especial ao controle
externodaatividadepolicial
do Ministério Público Fede-
ral, porque esse senhor exor-
bitou nas suas atribuições
com as declarações que fez”,
afirmou o senador.

Randolfe classificou as de-
clarações de Segovia de “la-
mentáveis”, disse que o di-
retor-geral da PF “trabalha,
na prática, como advogado
de defesa de Michel Temer”
e que espera providências
devidas por parte dos órgãos
competentes.

Segovia disse
que tendência
é que
investigações
contra Temer
no caso sejam
arquivadas

TRABALHISTA

MP que altera a reforma
não começou a tramitar
IGOR ANDRADE
A TARDE SP

A reforma trabalhista pro-
posta pelo governo federal
começou a valer desde o dia
11 de novembro de 2017, po-
rém, três dias depois, a re-
forma passou por novas mu-
danças, fruto de um acordo
feito entre o governo e par-
lamentares, mesmo antes
da reforma. Essa medida
provisória (MP) foi apresen-
tada pelo planalto no dia 14
de novembro do ano passa-
doepassouavalerdesdeque
foi publicada, porém com
um prazo de 60 dias (que
pode ser prorrogado por
mais 60) para ser analisada
e votada pelo Congresso.

Esse prazo perderá a va-
lidade no dia 22 de fevereiro,

e até o momento não foram
definidos sequer os mem-
bros designados da comis-
são especial mista para a pri-
meira etapa de tramitação
da matéria.

O atraso na definição da
comissão acontece porque
o presidente do Senado, o
senador Eunício Oliveira
(MDB-CE), busca garantir
que as modificações acer-
tadas com o presidente se-
jam mantidas na MP, já que
as mudanças apresentadas
na medida foram compro-
missos de Temer com os se-
nadores, que estavam insa-
tisfeitos com alguns pontos
da reforma aprovada na Câ-
mara.

A MP alterou 17 artigos da
reforma trabalhista, consi-
derados mais polêmicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

A Prefeitura Municipal de Ituberá torna público que se realizará a Licitação: Processo Administrativo nº
PA 001/2018. Modalidade: Tomada de Preço nº 001/2018 - Licitação nº 001/2018. Tipo: Melhor Técnica
e Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Organização,
Planejamento e Realização de Concurso Público, com elaboração de Edital, Impressão, Aplicação de
Provas e Resultados para Provimento dos Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
de Ituberá, Estado da Bahia, conforme Termo de Referência, constante do Edital. Sessão de Abertura:
19/03/2018, às 09:00 horas. Local: Unidade Administrativa, situada na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro
Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade de Ituberá-Ba. Fax (73)
3256-8104. Retirada do edital: Diário Oficial-site: www.itubera.ba.io.org.br ou no endereço acima, horá-
rio das 08:00 ás 13:00 horas de Segunda á Sexta Feira. Contatos: Ilza Oliveira. Ituberá, 08 de fevereiro
de 2018. ILZA OLIVEIRA SANTOS-Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2018 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 27 de
fevereiro de 2018, na sede da Prefeitura, às 09:00 horas; Objeto: Registro de preços para eventuais
aquisições de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar.
Modalidade: Pregão Presencial nº 009/2017 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 27 de
fevereiro de 2018, na sede da Prefeitura, às 14:00 horas; Objeto: Registro de Preços para eventuais
aquisições de materiais de construção em geral, para manutenção dos diversos setores da administra-
ção pública municipal.
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Lici-
tações, com sede na Alameda Manoel Silvestre, Ba - 426, s/n, Cep - 44.690-000, Várzea Nova - Bahia,
fone (074) 3659-2125/2102, das 08:00 às 12:00 horas. Delleon Zacarias Montenegro - Pregoeiro Ofi-
cial. Várzea Nova - Bahia, 14 de fevereiro de 2018

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
Rural. A licitação ocorrerá no dia 05 de março de 2018, às 08:30h. Edital disponível no site: http://www.
planaltino.ba.io.org.br/diárioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3544-2318. 09 de fevereiro
de 2018. Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

CHAMADA PÚBLICA 001/2018

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

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 016/18, no dia 01/03/2018, às 09H00, cujo objeto é a
aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das Secre-
tarias da prefeitura do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2018 (dois mil e dezoito). O Edital completo
estará disponível através de solicitação no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e licitações, no
Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00.
Iguaí/BA, em 09 de fevereiro de 2018. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 017/18, no dia 01/03/2018, às 14H00, cujo objeto é a
aquisição de MATERIAL PENSO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para
o ano de 2018 (dois mil e dezoito). 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 fevereiro de 2018. Edineide
Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2018 PROC. ADM.: 055/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2018 PROC. ADM.: 056/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANOS
CNPJ N: 16.418.717/0001-98

A Pregoeira realizará o pregão na sede da PM, em 27/02/18 às 11:00 h, tendo como objeto o transporte
Escolar deste Município. T:(77) 3462-1204. Edital na sede. Divulgação dos demais atos do certame - Diário
Oficial: www.caetanos.ba.io.org.br. 14/02/18. Rafaela -Pregoeira.

A Pregoeira realizará o pregão na sede da PM, em 27/02/18 às 14:00 h, para aquisição de gêneros alimentícios
da merenda escolar. T:(77) 3462-1204. Edital na sede. Divulgação dos demais atos do certame - Diário Oficial:
www.caetanos.ba.io.org.br.14/02/18. Rafaela -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA, no uso de suas atribuições legais, conside-
rando a inexistência de informações quanto a devida representação da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, determina a publicação do presente EDITAL para que todos tenham co-
nhecimento que foi declarada de utilidade pública, para fins de DESAPROPRIAÇÃO, o imóvel localizado
na Rua Ruy Barbosa, 270, Centro, nesta cidade de Conceição do Almeida, tudo conforme publicação
efetivada no Diário Oficial do Município Nº 1631 às fls. 02 e 03, do dia 09 de fevereiro de 2018. Diante
disso, e caso haja eventual representante legal, devidamente constituído, ou mesmo qualquer outro
interessado, deverá o mesmo dirigir-se à sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Dr. Edgar
Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida/Bahia, em até 5 (cinco) dias da publicação do presente
Edital, inclusive para eventual composição quanto ao valor indenizatório, conforme procedimento ad-
ministrativo em trâmite no Paço Municipal. O não comparecimento, dentro do prazo assinalado neste
Edital, será considerado como desinteresse no ato administrativo. Este edital entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Conceição do Almeida/BA, 09 de Fevereiro
de 2018, Adailton Campos Sobral-Prefeito Municipal.Na integra:http://io.org.br/ba/conceicaodoalmeida/
diarioOficial/download/199/1631/0

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

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

A Pregoeira de Nova Cana - BA realizará licitação em 28/02/2018 às 08:30hs, em sua sede,
na modalidade PP, Menor Preço Por Lote, para Registro de Preços de medicamentos, mate-
riais ambulatorial, penso, laboratorial, instrumental médico e odontológicos. Edital na sede.
T:(73)32072630. Divulgação dos outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.io.org.br.
Ana Paula M. da Silva - 14/02/18.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018.

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

A pregoeira torna público aos interessados a realização da seguinte licitação: OBJETO: Aquisição parcelada de
gêneros alimentícios para o atendimento das diversas Unidades Educacionais do Município e Programa AABB
Comunidade. DATA: 28/02/2018. HORA: 09h00min. Informações através do e-mail: licitacoes.amargosa@
gmail.com ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.ba.gov.br. Carla
Souza Oliveira. Pregoeira.

O Município de Amargosa, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licitações, torna público que
realizará a Chamada Pública, para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinados ao preparo das refeições oferecidas aos alunos matriculados na Rede
de Ensino de Município de Amargosa no período letivo de 2016, em atendimento ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão
apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 16/02/2018 a 07/03/2018, às
09h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Amargosa, na Sala das Licitações, localizada á Praça da Bandei-
ra, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, Bahia. A Sessão Pública para apresentação
da relação dos proponentes dos projetos de venda será realizada no dia 07/03/2018, às 09h00min no mesmo
local.Carla Souza Oliveira.Presidente da CPL.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2018

Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia - CONSID

EXTRATO DE EDITAL PROCESSO SELETIVO 01/2018
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID CNPJ: 18.954.809/0001-18 - no uso
de suas atribuições legais comunica aos interessados que se realizará Processo Seletivo Simplifica-
do de contratação temporária para atendimento do Convênio n°006/2017, edital nº 01/2018. Período
de inscrições: de 06 e 09/02/2018, das 09h as 12h e das 14h as 16:30h, na sede do Consid, situado
na Praça Landulfo Alves, N°26, Centro, Barreiras-BA. Edital disponível no site: www.jornalgazetadoo-
este.com.br . Barreiras, 05 de Fevereiro de 2018. Termosires Dias dos Santos Neto – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADÉLFIA-BA
AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018

A Secretaria Municipal de Educação de Filadélfia-BA, comunica aos interessados que realizará Chamada Pú-
blica Presencial, para credenciamento de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Fami-
liares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações em sessão pública para o fornecimento de gêneros
alimentícios da agricultura familiar, conforme especificação contida nesse Edital. A entrega de documentos
acontecerá no dia 02/03/2018, as 09 H, no setor de licitações, da Prefeitura Municipal de Filadélfia-BA, situ-
ado na Av. ACM, nº 267. Na ocasião serão recebidas propostas e documentos de habilitação nos termos do
edital e seus anexos. O edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço
acima indicado ou através dos e-mail: licitapmf@gmail.com. Maiores informações poderão ser obtidas junto
à Comissão Permanente de Licitações no horário de expediente das 08h00min às 12h00min, ou pelo telefone
(74)3551-2330. Ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município, disponível no link http://www.impublicacoes.org/pm_filadelfia/. Imprensa oficial.
Filadélfia-BA. Adecy Batista da Silva – Presidente da CPL. 14 de fevereiro de 2018.


