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LEIS Parlamentares dizem que mudança na CLT reduz direitos e precariza as condições de trabalho

Senadores baianos contestam
texto da reforma trabalhista
LEANDRO DUARTE
A TARDE BSB

A bancada da Bahia no Senado Federal não apoia o relatório de Ricardo Ferraço
(PSDB-ES) do projeto (PLC
38/2017) da reforma trabalhista que será votado hoje
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS). Na
avaliação da senadora Lídice
da Mata (PSB-BA), caso a matéria seja aprovada da forma
como o texto está, quem sairá prejudicado será o trabalhador. Ela alerta que as mudanças poderão ter “impacto devastador”.
“Essa é uma das propostas, vindas do governo, mais
nefastas aos trabalhadores.
Ela retira direitos, mexe com
mais de 101 artigos da CLT
(Consolidação das Leis de
Trabalho) e também altera
mais de 200 dispositivos da
mesma lei e de outras. Fere,
inclusive, acordos internacionais firmados pelo Brasil
na OIT (Organização Internacional do Trabalho)”, diz.
A senadora é uma das cabeças na estratégia da oposição de frear o ímpeto do
governo pela rápida tramitação da proposta. Ainda na
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), os parlamentares resolveram apresentar o voto em separado
com o objetivo de gerar desgaste e tentar persuadir senadores que ainda não estejam totalmente convencidos. Também apresentaram
votos em separado os senadores Paulo Paim (PT-RS),
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM). “A votação na

CAE foi apertada. O governo
venceu por diferença de três
votos. Foi 14 a 11. Pode ser que
tenhamos no CAS uma decisão mais apertada ainda
ou, quem sabe, superar essa
própria avaliação do relator”, afirma a senadora.

Margarida Neide / Ag. A TARDE / 25.1.2017

Pelourinho

Proteção

Ela diz que a luta é pela proteção
ao
trabalhador.
“Quando falamos sobre perdas de direitos, estamos falando ao Brasil como um todo. Mas se você levar este
olhar para um mercado de
trabalho como o Norte e o
Nordeste, onde a Bahia está
inserida, a situação se agrava, porque nós temos taxas
de desemprego maiores, caso da região metropolitana
de Salvador”.
Lídice da Mata lembra que
nem mesmo Ricardo Ferraço concorda com todos os
aspectos do texto. No relatório, ele aconselha o veto a
seis dispositivos. Um deles, o
do trabalho intermitente, é
considerado um dos pilares
da proposta. O relator, contudo, não faz alterações diretamente no texto porque
senão o projeto retornaria à
Câmara dos Deputados,

Lídice diz que a luta é pela proteção ao trabalhador
Joá Souza / Ag. A TARDE / 12.8.2014

ACORDO
Após um acordo entre
senadores governistas e
da oposição, ficou
acertado que a votação do
parecer do senador
Ricardo Ferraço ocorrerá
hoje após debate de no
máximo 90 minutos

atrasando o cronograma
pensado pelo governo e
também com a possibilidade de novos debates e modificações no texto.

Otto afirma que a proposta penaliza os trabalhadores

Quem também é contrário à
proposta é o senador Otto
Alencar (PSD-BA). Ele argumenta que a proposta penaliza os trabalhadores e
aponta os tópicos que considera fundamentais a serem trabalhados. “[A reforma] vai levar a classe trabalhadora ao pelourinho.
Quando for apreciada no
plenário do Senado, repetirei o meu voto contrário. Entre os pontos que avalio como cruéis estão a jornada de
trabalho intermitente e o
fim das negociações coletivas”, afirma.
Para sanar tais problemas
no texto, Alencar havia apresentado, ainda na CAE, quatro emendas que foram rejeitadas. Elas propunham a
necessidade da presença dos
sindicatos na rescisão de trabalho, escalonamento para
fim do imposto sindical, exclusão da negociação individual para jornada de trabalho 12/36 e garantia de negociação coletiva.
Outro que não concorda
com o atual projeto da reforma é o senador Roberto
Muniz (PP-BA). Apesar de
não manifestar publicamente a opinião ao texto, ele
crê que são necessárias modificações. Oficialmente, ele
diz esperar a tramitação do
projeto nas comissões, com
a análise de emendas, e só se
manifestará quando o texto
final for consolidado.

Governista aposta na geração de emprego
Na contramão do que pensa
a oposição, o senador Garibaldi
Alves
Filho
(PMDB-RN), que foi ministro
da Previdência Social do governo Dilma Rousseff, avalia
que a reforma trabalhista
atacará um dos grandes problemas enfrentados pelo
país, que é o desemprego. “A
matéria é uma solução para
13 milhões de brasileiros que
estão sem emprego. Ela cria
um arcabouço jurídico que
permitirá ao empreendedor
contratar. Vai dar mais tranquilidade”, opinou Garibaldi.
Diferentemente do que
pensam os senadores con-

Marcelo Camargo / Ag. Brasil

trários à reforma, Garibaldi
Alves crê que a matéria não
trará qualquer tipo de prejuízo aos trabalhadores. Ele
lembra, inclusive, que as recomendações do relator Ricardo Ferraço para rejeitar

Garibaldi crê
que a matéria
não trará
qualquer tipo
de prejuízo aos
trabalhadores

Garibaldi: ‘Reforma vai reduzir taxa de desemprego’

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017

CNPJ N: 14.105.704/0001-33

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS INCURSO NA TABELA OPME-SUS
O MUNICÍPIO DE BRUMADO, neste ato representado pelo seu Prefeito, EDUARDO LIMA VASCONCELOS, torna
público, que estará procedendo Credenciamento para atender despesa com aquisição de materiais cirurgicos incurso
na tabela OPME/SUS para serem utilizados em cirurgias ortopédicas no Hospital Municipal Professor Magalhães
Neto, pelo período de doze meses.. Os interessados deverão solicitar o edital com as informações necessárias no
Setor de Licitações localizado na sede da Prefeitura Municipal e deverão apresentar os envelopes de habilitação e da
proposta de preços (projeto de venda) no dia 10/07/2017, às 9:00h (nove horas). Divulgação de outros atos-Diário
Oficial www.Brumado.ba.io.org.br - Prefeito Municipal - EDUARDO LIMA VASCONCELOS - Tel. (77)3441-8781.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

-

Aviso Pregão Presencial nº. 014/2017 ACPL da PM de Wagner, realizará licitação Modalidade PP

nº. 014/2017, no dia 29/06/2017 às 09:00h, em sua sede. Aquisição de material de construção para
manutenção das Secretarias Municipais do Município de Wagner-Bahia, para o exercício de 2017. Edital na
sede da PM de Wagner. T: (75) 3336-2264. Edinildo da Silva Souza - Pregoeiro. Wagner-Bahia, 19/06/2017.
Aviso Pregão Presencial nº. 015/2017 - A CPL da PM de Wagner, realizará licitação Modalidade PP
nº. 015/2017, no dia 29/06/2017 às 14:30h, em sua sede. Contratação de sociedade empresarial
especializada para a Locação de Sistema de Folha de Pagamento e Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Wagner, pelo período de 12 (doze) meses. Edital na sede da PM de Wagner. T: (75) 3336-2264.
Edinildo da Silva Souza - Pregoeiro. Wagner-Bahia, 19/06/2017.

seis dispositivos do texto
oriundo da Câmara viraram
um acordo com a liderança
do governo para que efetivamente sejam vetadas pelo
presidente Michel Temer.
“Eu estou com o relator,
no que ele pontua, para efeito de vetos. Isto será um
compromisso da liderança
do governo. Reforço, contudo, que a atual legislação não
atende mais às necessidades
de hoje. Há ponto, por exemplo, que é necessário contemplar aspectos do trabalho que hoje é feito pela tecnologia digital. Temos que
nos voltar para essa nova
realidade”.

PONTOS
POLÊMICOS
GESTANTE O texto
aprovado pela
Câmara prevê que a
trabalhadora gestante
deverá ser afastada
automaticamente,
durante toda a
gestação, apenas
das atividades
consideradas
insalubres em grau
máximo. Para
atividades insalubres
de graus médio
ou mínimo, a
trabalhadora só
será afastada a
pedido do médico
SERVIÇO
EXTRAORDINÁRIO O
projeto enviado ao
Senado pelos
deputados revoga o
art. 384 da CLT. Esse
artigo determina
que a trabalhadora
mulher deve
ter 15 minutos de
descanso obrigatório
antes de iniciar o
horário de serviço
extraordinário, a
chamada hora extra
JORNADA 12 POR 36
Para o relator na CAE,
Temer deveria vetar
também a alteração
que permite que
acordo individual
estabeleça a chamada
jornada 12 por 36,
aquela em que o
empregado trabalha
12 horas seguidas e
descansa as 36 horas
seguintes. Ferraço
acredita que
o texto aprovado
“não protege
suficientemente
o trabalhador”
TRABALHO
INTERMITENTE O
relator recomenda
veto aos dispositivos
que regulamentam
o chamado trabalho
intermitente, aquele
no qual a prestação
de serviços não é
contínua, embora
com subordinação
INTERVALO
INTRAJORNADA O
texto aprovado
permite que
trabalhador e
empregador acordem,
por meio de
convenção coletiva
ou acordo coletivo,
intervalo
intrajornada,
respeitado o limite
mínimo de 30
minutos para
jornadas superiores
a seis horas. Para o
relator a mudança
precisa ser melhor
analisada para não
gerar precarização
das condições de
trabalho

CNPJ N: 14.232.086/0001-92

A CPL da Prefeitura Municipal de Araci - BA realizará licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇO nº 002/2017, em 05/07/2017 às 09hs, em sua sede. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE NO POVOADO DE POÇO GRANDE E NO BAIRRO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO
(RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS). Para aquisição do Edital o licitante deverá
dirigir-se a sede da Prefeitura, das 08hs às 12hs, na Pç Nossa Srª da Conceição, s/n,
centro, Araci - BA. Kenia Carvalho Barbosa - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ/BA

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2017. PUBLICAÇÃO RESUMIDA
O Prefeito do Município de Ibirapuã–BA, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, que no período de
20 de junho a 02 de julho de 2017 no endereço eletrônico: www.gazzinelliconsultoria.com.br, estarão abertas
as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado de provas para provimento de Funções Públicas a serem
preenchidos de acordo com os requisitos do Art. 9º § 1º e 2º da Lei 11.350/2006. Os interessados poderão
obter mais informações a partir do dia 20 de junho de 2017, no endereço eletrônico: www.gazzinelliconsultoria.
com.br. A partir desta data todas as publicações e informações sobre o Processo Seletivo Simplificado do Edital
001/2017 serão publicadas no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Ibirapuã–BA, em jornal de grande
circulação e disponível na íntegra no site: www.gazzinelliconsultoria.com.br. Ibirapuã-BA, 14 de junho de 2017.
Calixto Antônio Ribeiro - Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA

AVISO
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 003/2017
O Presidente da Comissão Setorial Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Dias d’Ávila torna público, que fica republicada a licitação na modalidade Tomada de Preços nº
003/2017, tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços
de Engenharia, para requalificação do Estádio Municipal José Cândido dos Santos, conforme especificações
e quantitativos estimados no Edital e seus anexos a qual será realizada no dia 10/07/2017, às 9h, na Sala da
COPEL/SEOSP. Os interessados poderão obter o Edital no Site da Prefeitura. (www.diasdavila.ba.gov.br) e informações pelo e-mail copelseosp2015@gmail.com e/ou na Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila, situada na Praça
dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel: (71) 3648-3537 entre os horários de 9h às 12h e das 14h às
16h. Dias D’Ávila, Bahia, 19/06/2017. Antonio Alexandre da Silva Lima Pereira - Presidente da Comissão Setorial
Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia.

Tomada de Preços Nº TP001/2017. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Jussara - BA, torna público, que fará realizar ás 08:00 hs, do dia 07 de julho de 2017, Tomada de Preços nº TP001/2017, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação com paralelepípedos, drenagem
superficial e construção de passeios, na rua das Flores e Travessa Manso Cabral, no município
de Jussara - BA, o Edital estará a disposição na sede da Administração Municipal (COMPEL),
mediante recolhimento no valor de R$ 100,00(cem reais), situada na Praça Máximo Guedes,
93, Centro – Jussara - Bahia. //// Tomada de Preços Nº TP002/2017. A Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de Jussara - BA, torna público, que fará realizar ás 08:00
hs, do dia 10 de julho de 2017, Tomada de Preços nº TP002/2017, objetivando a contratação de
empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação
com paralelepípedos, drenagem superficial e construção de passeios, na rua Ipiranga, na Vila de
Recife, no Município de Jussara - BA, o Edital estará a disposição na sede da Administração Municipal (COMPEL), mediante recolhimento no valor de R$ 100,00(cem reais), situada na Praça
Máximo Guedes, 93, Centro – Jussara - Bahia. Jussara-BA, 14 de junho de 2017. Joeglis Weber
de Souza Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-PMI/BA
A prefeitura Municipal de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde comunica aos interessados que
se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017-PMI/BA, do tipo menor
preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, armazenamento/transbordo, transporte, tratamento e destinação final de Resíduo de Saúde (Grupo
“A” e sub grupos A1, A2, A3, A4 e A5), Químico (Grupo “B) e Perfuro cortante (Grupo E) e destinação
final dos resíduos de serviços de Saúde após tratamento compreendendo todos os procedimentos e
metodologias exigidas pelas normas e legislação ambiental e sanitária (CONAMA, RDC/ANVISA, NBR /
ABNT e Portarias do Ministério da Saúde), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
de Ibotirama, que será realizada no dia 30 de Junho de 2017, às 08:30h, na sala de Licitações desta
Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone
(77) 3698-1512-Ibotirama-Ba, 20 de junho de 2017-Joelma Pereira dos Santos -Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-FMS/BA.
A prefeitura Municipal de Ibotirama através do Fundo Municipal de Saúde comunica aos interessados
que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017-FMS/BA, do tipo
menor preço por lote, tendo como objeto contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de assistência a saúde, interessadas em participar de forma complementar do Sistema Único
de Saúde no Município de Ibotirama, na realização de ações de promoção e prevenção à saúde e de
procedimentos com finalidade diagnóstica, clínicos e cirúrgicos, realizados em unidades ambulatoriais,
que será realizada no dia 04 de julho de 2017, às 08:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital
e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512.
Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017-PMI/BA
CNPJ N: 13.693.122/0001-52
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 047/2017
Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP n° 047/2017 PA: 105/2017 Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto: aquisição, de aparelhos de ar condicionado do tipo split, com etiqueta de eficiência energética, instalados,
visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Castro Alves Ba. Sessão de Abertura: às 10:00 h
dia 05/07/2017 na sala da COPEL na PMCA - Ba, Pç da Liberdade, 376, Centro, Castro Alves-Ba. Tel.(75)35223802 ou email: 1licitacaopmca@gmail.com das 08:00 às 12:00 h. Edital na PMCA - BA, na sala da CPL, das
08:00 às 12:00 h. Castro Alves-Ba 14/07/2017. HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS. Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC Nº. 001/2017
A CPL realizará licitação na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC n° 001/2017, PA:
106/2017, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa para construção da Unidade Básica de
Saúde padrão 2 do Ministério da Saúde. Sessão de Abertura às 10:00h do dia 12/07/2017 na sala de reuniões da
COPEL na PMCA-Ba. Tel. (75) 3522-3805 ou por email:1licitacaopmca@gmail.com das 08:00 hrs às 12:00 hs. Edital
na PMCA-BA, na sala da CPL das 08:00 hrs as 12:00 hrs. HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS.Presidente da CPL

CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através do seu Pregoeiro, torna público que a empresa
RILDO ARAUJO SANTOS EIRELI-ME interpôs recurso tempestivamente, referente à fase
de credenciamento e de julgamento das propostas de preço, respectivamente, do certame
Pregão Presencial nº 014/2017, objeto: Contratação de empresa especializada em locação de
equipamentos de sonorização, iluminação, telão de led e gerador elétrico 340 KVA para realização
do evento denominado “PEDRÃO 2017”, a ser realizado nos dias 29/06, 30/06 e 01/07/2017,
com fornecimento de mão-de-obra. Abre-se o prazo para a apresentação das contrarrazões. Os
autos do processo estão à disposição dos interessados, na Superintendência de Licitações, no
endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, nos dias úteis no horário de
08h00min às 12h00min, 20 de junho de 2017. Maiores informações poderão ser obtidas através
do e-mail: licitaeunapolis@gmail.com. Fabiano de Jesus Ferreira - Pregoeiro.

A Pregoeira da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
contratação de empresa especializada nos serviços de produção de comunicação visual para atender as
demandas das secretarias deste município de Ibotirama-Ba, que será realizada no dia 03 de julho de 2017,
às 08:30 h, 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. Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017-PMI/BA

A Pregoeira da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo
como objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e toners originais e
serviços de recarga de cartuchos e toners com reposição de peças para manutenção das atividades das
Secretarias Municipais e demais repartições públicas da esfera administrativa da Prefeitura de IbotiramaBa, que será realizada no dia 05 de julho de 2017, 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. Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

