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PREVIDÊNCIA Comissão especial da Câmara dos Deputados adiou para hoje texto final da reforma

Governo cede e idade mínima para
mulher se aposentar cai a 62 anos
MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

O presidente da comissão
especial que analisa a refor-
ma da Previdência na Câma-
ra dos Deputados, Carlos
Marun (PMDB-MS), adiou
para hoje a apresentação do
texto final da reforma, mas
confirmou ainda ontem que
a idade mínima para a mu-
lher se aposentar ficou de-
finida em 62 anos. Esse era
um dos principais impasses
para o fechamento do rela-
tório sobre a reforma.

A proposta inicial era que
a população brasileira – ho-
mens e mulheres – traba-
lhasse até os 65 anos de ida-
de, com 25 anos de contri-
buição, para ter direito ao
benefício integral. O relator
Arthur Maia (PPS-BA) admi-
tiu que o relatório irá propor
62 anos como idade mínima
para as mulheres. Para os
homens, a referência con-
tinua em 65 anos.

Cerca de 20% das medidas
iniciais previstas no projeto
foram alteradas, mostrando
a negociação do governo de
Michel Temer para obter
aprovação da reforma da
Previdência. O assunto foi
discutidoemumcafédama-
nhã com a presença do pre-
sidente, com o objetivo de
alinhar os pontos mais po-
lêmicos, como a idade mí-
nima, para que a reforma

passe com maioria de de-
putados a favor.

Para trabalhadores consi-
derados “diferenciados”
também haverá uma varia-
ção na idade. Professores e
trabalhadores rurais terão
idade mínima de 60 anos
para aposentadoria. Para
policiais em atividade de ris-
co, os anos de contribuição

também caem de 25 para 20
anos.

Além disso, o relator pro-
põe, para a aposentadoria
dos parlamentares, que os
detentores de novos manda-
tos eletivos entrem no re-
gime geral da Previdência,
desde que já não estejam
vinculados ao regime de
Previdência parlamentar.

O líder do PSDB no Sena-
do, Paulo Bauer (SC), elogiou
as negociações que alivia-
ram as regras de transição e
a redução da idade mínima
para as mulheres. “Ficou
uma regra bem palatável, já
que não há como não fazer
a reforma”, disse, mostran-
do apoio dos tucanos ao pro-
jeto do PMDB.

Estados e
municípios
terão 6 meses
para fazer as
próprias
reformas

Antonio Cruz / Agência Brasil

Parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), deve ser lido hoje; projeto será votado só a partir de maio

Presidente
Temer faz
apelo para base
aliada 'resistir'

ESTADÃO CONTEÚDO
Brasília

O presidente Michel Temer
pediu ontem “resistência” à
sua base aliada, durante café
da manhã no Palácio da Al-
vorada. Com os dois presi-
dentes das Casas legislativas
do Congresso investigados
no contexto da Operação La-
va Jato após abertura de in-
quéritopordeterminação do
Supremo Tribunal Federal,
Temer fez um apelo aos par-
lamentares presentes. “Há
questões das mais variadas,
que muitas e muitas vezes
visam, digamos assim, a des-
prestigiar a classe política, e
nós todos precisamos resis-
tir, eu tenho resistido en-
quanto posso”, disse.

Sem se referir diretamen-
te às investigações da Lava
Jato, que inclui inquéritos de
24 senadores e 39 deputa-
dos, Temer convocou os pre-
sentesanãoseintimidarem.
“Não podemos nos acoe-
lhar” acrescentou.

Para o presidente, os de-
putados e senadores devem
“se revezar” na tribuna do
Congresso para defender as
reformas de interesse do go-
verno e “para mostrar o que
estão fazendo, em nome do
País” porque “sem embargo
das dificuldades, nós temos
de dar prova de trabalho,
que virá pela aprovação des-
sas reformas”. Ele defendeu
a necessidade de não parar
as pautas do Congresso a ca-
da problema que surge.

Policiais invadem Congresso
para protestar contra projeto
MARCO ANTÔNIO JR. E
ESTADÃO CONTEÚDO

Um grupo de 3 mil policiais
ligados à União dos Policiais
do Brasil fizeram uma ma-
nifestação na entrada da Câ-
mara Federal enquanto
ocorriam os debates sobre a
reforma da Previdência. O
protesto começou no gra-
mado em frente ao Congres-
so, onde os policiais finca-
ram cruzes.

Na parte da tarde, um pe-
quenogrupodemanifestan-
tes quebrou uma porta de
vidro na chapelaria do Con-
gresso, principal entrada do

Legislativo, o que gerou um
clima de tumulto nos salões
da Casa. Eles exigiam par-
ticipaçãonasreuniõesdaco-
missão da reforma da Pre-
vidência.

A polícia legislativa inter-
veio junto aos manifestan-
tes e utilizou bombas de gás
e spray de pimenta para dis-
persar os policiais, que se
dizem contra as cláusulas
que estabelecem novas re-
gras de aposentadoria para a
categoria. Mais tarde, o gru-
po subiu a rampa do Con-
gresso para tentar invadir o
Salão Negro, mas também
foi impedido pela polícia.

Entidades de profissio-
nais ligados à segurança pú-
blica prometem promover
paralisações e atos simbó-
licos de entrega de coletes,
caso a proposta de emenda
287 passe pela Câmara, al-
terando as regras para apo-
sentadoria da categoria.

Mudança
Durante o protesto, o relator
da reforma se reuniu na Câ-
mara com representantes
dos policiais para discutir as
regras para a categoria. Ar-
thur Maia acabou cedendo à
pressão e desistiu da ideia de
estabelecer idade mínima de
60 anos para aposentadoria
de policiais, que atualmente
não têm idade mínima.

Uma Frente de entidades
derepresentantesdejuízese
do Ministério Público, a
Frentas, divulgou nota ofi-
cial de protesto ao relatório,
dizendo que é inconstitucio-
nal a proposta de estabele-
cer regra de transição para
aposentadoriadeservidores
públicos que entraram no
serviço público antes de
2003. Os magistrados e pro-
curadores pediram que o re-
lator altere o parecer. Eles
reclamam que, enquanto
outras categorias de traba-
lhadores públicos e priva-
dos teriam transição de até
20 anos para nova idade mí-
nima, os servidores teriam
ônus de transição “abrupta,
irracional e injustificável”.

Lula Marques/AGPT / Divulgação

Manifestantes
foram contidos
pela polícia
legislativa

SILÍCIODEALTAPUREZADABAHIAS.A. - SILBASA - CNPJ 00.234.980/0001-97 -NIRE 293.000.189.11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Convocamos os acionistas para Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária, que se realizarão, simultaneamente, no dia 28/04/2017, às 10:00, na sede social da
Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Sede, Pojuca - Bahia, CEP 48120-000, a fim de deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2016; 2. Deliberar
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger a diretoria e fixar os
honorários respectivos. Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre arrendamento de instalações
industriais. Pojuca, 14 de abril de 2017. A Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PP 29/17. Objeto: serviços de manutenção em impressoras. Dia 04/05/17 as 14h.
PP 31/17. Objeto: Serviços de Manutenção Corretiva com a reposição de peças, em
diversos veículos. Dia 04/05/17 as 9h. Informações na CPL, R Largo da Pátria, 132,
Centro, tel 74 36202122. Cleverson Geraldo G. de Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE/BA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE SESSÃO

O Município de Caldeirão Grande/BA faz saber que a sessão do Pregão Presencial nº034/2017, com
abertura marcada para 19/04/2017 às 14hs, na Sede da Prefeitura, objetivando Serviços de diárias
com hospedagem e fornecimento de refeições para pessoas em tratamento de saúde fora de seu
domicilio-TFD deste município na cidade de Salvador-Ba, fica Remarcada para o dia 03/05/2017 às
09:30hs na Sede da Prefeitura, devido a readequação no Edital de Convocação. Informações adicio-
nais a partir do dia 20 de abril de 2017 no setor de licitações da Prefeitura (74)3634-2263, das 8:00
Às 12:00hs, ou/e no Portal da Transparência desse município através do link: http://www.impublica-
coes.org/pm_caldeiraogrande/ 18 de abril de 2017. Eliana Alves do Nascimento-Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REABERTURA: Torna público que o PP 10/17. Ob-
jeto: prestação de Serviços de Saúde diversos. Menor preço por lote, foi declarada
DESERTA. Nova abertura em 03/05/17 às 9h. Informações de 8 as 12h na CPL, Pç
dos Poderes, 95/Brotas de Macaúbas/BA. 17/04/17. Maísa Neto de Oliveira/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL N°008/2017
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através do seu Pregoeiro Oficial, torna público a reabertura de
prazo face à alteração do edital, e que no dia 04/05/2017, às 10h, no endereço, Rua Archimedes
Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas propostas relativas ao Pregão
n°008/2017, tendo como objeto Contratação de empresa que disponha de softwares para
atender a Lei de acesso à informação n° 12.527/2011 e para publicação de atos administrativos
oficiais. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de
Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado
apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão ser obtidas
no endereço acima referenciado ou pelo e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. As demais fases do
certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 17 de abril
de 2017. Fabiano de Jesus Ferreira - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL 029/2017
Torna publico que realizará Pregão Presencial N° 029/2017 no dia 02 de Maio de 2017 às 14:00 horas, cujo objeto
é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, INFORMÁTICA,
MATERIAIS LINHA BRANCA, ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
DESTE MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA. O edital estará à disposição na COPEL - situada na Praça 09 de
Maio, s/nº, Nova Morada - Capim Grosso - Bahia, no horário das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta feira.
Capim Grosso - BA, 17 de Abril de 2017. GLEICE DA CRUZ GONÇALVES Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 031
Torna publico que realizará Pregão Presencial N° 031/2017 no dia 02 de Maio de 2017 às 09:00 horas, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ENXOVAL, MATERIAIS
DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. O edital estará à disposição na COPEL - situada na Praça 09 de Maio,
s/nº, Nova Morada - Capim Grosso - Bahia, no horário das 08:00 as 12:00 horas, de segunda a sexta feira.Capim
Grosso - BA, 17 de Abril de 2017. GLEICE DA CRUZ GONÇALVES Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL S002
A PMCG HOMOLOGA o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº S002/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS
PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H E AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO.
DECLARO HOMOLOGADAS AS EMPRESAS:
LOTE 01 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R$ 18.800,00
LOTE 02 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 5.000,00
LOTE 03 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R$ 390,00
LOTE 04 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 3.600,00
LOTE 05 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R$ 567,00

Capim Grosso - BA, 14 de Março de 2017.
LYDIA FONTOURA PINHEIRO

Prefeita

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
A CPL torna pública a realização da licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 - Objeto:
Contratação de empresa especializada para ampliação, organização, instalação e Configuração de ramais e
atualização, com fornecimento de peças da rede de telefonia fixa (PABX), interligando o Prédio da Prefeitura
Municipal à sede da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Amargosa. Data: 04/05/2017.
Horário: 09h00min (Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da
Bandeira, s/nº, 1º andar, centro, Amargosa - BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital:
www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial. Outras informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075)
3634-3977 no horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. Amargosa, 17 de abril de 2017.
GILMARA NASCIMENTO FERREIRA, COORDENADORA DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
CNPJ N: 13.827.027/0001-02

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, em
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Data: 17/05/2017,
Horas: 8:30. Local: Prefeitura Municipal de São Felipe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
PP 16/17. Menor preço global. Objeto: serviços de manutenção da iluminação pública, com repo-
sição de lâmpadas, braços, bases, reatores, luminárias, relé fotoelétrico e chaves magnéticas, bem
como reparo, correção e prevenção em todo o sistema elétrico. Dia 03/05/17 ás 9h. PP 17/17.
Menor preço global. Objeto: Aquisição de materiais elétricos. Dia 03/05/17 ás 14:30h. Informações
na CPL tel. 74 36491201, e-mail licitacaopmub@gmail.com, Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEDÃO
TP 02/17. Objeto: contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para
obra de engenharia de reforma e ampliação em estrada vicinal municipal. Dia 05/05/17 às 10h. Edital na CPL, de
8 às 12h. Lajedão/Ba, 19/04/17. Helivelton R. B. Munis. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS
CNPJ N: 13.761.689/0001-19

AVISO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. PRP 003-2017
O Pregoeiro realizará o pregão na da PM, em 28/04/2017, às 09:00 h, contratação de Empresa
Especializada para fornecimento e implantação de soluções tecnológicas para eficientização e
modernização da iluminação pública e implantação de sistemas de sinalização especial de faixas de
pedestres alimentados por painéis solares nas vias, rodovias, praças, pontos de ônibus e pontes do
município de caravelas/BA, por menor Preço por Item. edital na sede. Divulgação dos demais atos do
certame- Diario oficial: www.io.org.br//ba/caravelas. 17/04/2017. Mikey Delgado Guida - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 19/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS-BA , torna público que realizará licitação na
modalidade P.P - S.R.P, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, o qual será processado e julgado
de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, subsidiariamente à Lei nº.
8.666/1993, e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e Legislação Vigente,
objetivando a aquisição de “Serviços de Limpeza Pública ”. O certame será realizado no dia
04/05/2017.Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3332-2211- Palmeiras-
BA, 13 de Abril de 2017. Sirleide Ribeiro da Conceição - Pregoeira - Portaria 03/2017


