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AMÉRICA DO SUL Parlamento dividido, segundo apontam as pesquisas, decide hoje sobre a polêmica matéria

Congresso argentino vota lei do aborto
ERICK TEDESCO
A TARDE SP

Manifestações públicas na
Argentina protagonizadas
por mulheres já são corriqueiras,
principalmente
aquelas que tomam as principais avenidas da capital
Buenos Aires com as Mães
da Praça de Maio (que pedem notícias dos filhos desaparecidos durante os sete
anos ditadura militar no
país, de 1976 a 1983). São elas
que, ao lado de jovens e outras ativistas, sempre com
alguma parte do vestuário
na cor verde, intensificaram

os protestos nos últimos
dias como coro ao projeto de
lei sobre a legalização do
aborto, que será votado hoje
na Câmara dos Deputados.
“Aborto seguro, legal e gratuito” é que elas pedem, enquanto o projeto em pauta
hoje no congresso a pedido
do próprio presidente Mauricio Macri, caso aprovado,
permite – por lei – que a mulher possa abortar até a 14ª
semana de gestação. Depois
disso, a gravidez só poderá
ser interrompida em casos
de estupro, se representar
risco para a vida e a saúde da
mãe, ou devido a alguma

malformação, como aponta
o projeto, “incompatível com
a vida extrauterina”.
Ontem, a menos de 24 horas da sessão que votará a matéria, o resultado ainda é uma
incógnita. Pela estimativa da
imprensa local, 117 deputados
votam contra e 111 são favoráveis à aprovação, mas são
mesmo os 27 indecisos até o
momento que devem decidir.
Sãonecessários129votospara
levar o projeto ao Senado e,
como acontece no Brasil, se a
maioria dos senadores votar a
favor da legalização, bastará
apenas a assinatura de Macri
para vigorar.

Há manifestações contrárias também nas ruas e escolas argentinas. Os argentinos que rechaçam a lei que
pode legalizar o aborto já enviaram fetos de plástico
dentro de caixões aos deputados. Na América Latina,
apenas Cuba e Uruguai legalizaram o aborto.
A discussão sobre a legalização no âmbito político já
é considerada como um “debate histórico” pela sociedade argentina, de maioria católica e conservadora. Pela
lei do país, o aborto é hoje
apenas permitido em caso
de risco de morte da mãe ou

estupro. Pelos dados do Ministério da Saúde argentino,
cerca de 500 mil abortos ilegais acontecem por ano no
país, e, destes, 60 mil são
malfeitos e levam as mulheres aos hospitais com alguma complicação médica.

Debate nas escolas

A sessão de hoje na Câmara
dos Deputados que pode legalizar o aborto na Argentina mudou a rotina de ao
menos 14 escolas da capital
do país, Buenos Aires, além
de várias faculdades da Universidade de Buenos Aires
(UBA). Até ontem, alunos,
Virginia Mayo / AFP Photo / 8.6.2018

PENÍNSULA COREANA

EUA suspenderão exercícios militares
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Os Estados Unidos concordaram em suspender os exercícios militares feitos com a
Coreia do Sul, em troca do
avanço no processo de desnuclearização da Coreia do
Norte, disse Trump, após encontro histórico com Kim
Jong-Un, em Singapura.
Trump afirmou que os jogos de guerra são caros e
“muito provocativos”. Suspendê-los é uma grande concessão, algo que os EUA já haviamrejeitadoetratadocomo

inegociável, afirmando que é
parte importante da aliança
que o país mantém com a
Coreia do Sul. Como resultado, Trump afirmou que Kim
concordou, em comunicado
conjunto, a “seguir com o processo de total desnuclearização da península coreana”.
Mas o compromisso firmado entre os dois parece vago.
Um parágrafo na parte final
do acordo, assinado pelos dois
líderes, diz que a Coreia do
Norte “irá trabalhar de forma
comprometida para a completa desnuclearização da península coreana”, sem espe-

cificar o que isso significa.
Desnuclearização é uma política de longo prazo do governo de Pyongyang, mas o
regime interpreta isso como
processo aberto e gradual, em
que outras armas nucleares
também serão desativadas.
Tanto o governo sul-coreano, quanto as forças militares americanas na região parecem ter recebido com surpresa a declaração de Trump
de suspender os exercícios
militares entre os dois países. Forças americanas na
Coreia do Sul afirmaram não
ter recebido atualização so-

bre o status da operação na
região. “Em coordenação
com nossos parceiros coreanos, iremos continuar com a
nossa postura militar até receber novas orientações”,
afirmou um porta-voz das
forças armadas à Reuters.
A presidência sul-coreana
divulgou comunicado afirmando que “neste momento,
o objetivo e intenção do presidente Trump com as suas
declarações precisam de um
entendimento mais claro”.
Oficiais militares dos dois
países, incluindo o secretário
de Defesa americano, James

professores e diretoria se envolviam com debates e até
mesmo vigílias, se posicionando contra ou a favor do
projeto de lei.
Ao jornal Clarín, o estudante de história da UBA Télam Hamilton disse que a
ideia desse movimento é
“potencializar o movimento
estudantil e acompanhar as
opiniões dos estudantes” sobre o tema. Segundo ele, secundaristas e universitários
argentinos marcharão a
partir do meio-dia de hoje
até o Congresso Nacional e
permanecerão à frente do
parlamento até a votação.

Secretário de
Defesa, James
Mattis se opôs
à decisão

Mattis, se opuseram de maneira à suspensão dos exercícios militares, afirmando
que a medida poderia comprometer a aliança com a Coreia do Sul e sinalizar vantagem à Coreia do Norte.
Kelly Magsamen, oficial sênior do Pentágono que lidou
com a segurança da Ásia e do
Pacífico na gestão Obama,
disse que a suspensão dos
exercícios militares e sua depreciação como algo caro e
provocativo “mantém o padrão de Trump de desvalorizar alianças democráticas e
valorizar os adversários”.

REPUBLICAÇÃO DE EDITAL

CREDENCIAMENTO N.º 01/2018
Objeto: CREDENCIAMENTO de Pessoas Jurídicas voltadas à concessão, contratação e Administração de Crédito
Estudantil, visando atender as necessidades dos Alunos do SENAI/DR/BA.
Período de Credenciamento: 13/06/2018 à 05/02/2023
Retirada do novo Edital no Portal de Compras do Sistema FIEB: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 13/06/2018
Comissão Avaliadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU

PP 14/18. Republicação. Dia 25/06/18 a partir das 14h. Objeto: Contratação de empresa no
fornecimento de material de limpeza e material descartável para atender as necessidades das
Secretarias do Município de Aracatu. //// PP 16/18. Republicação. Dia 25/06/18 a partir das 10h.
Objeto: Aquisição de Água Mineral para atender a demandas das Secretarias e Órgãos do Município de Aracatu. //// PP 17/18. Republicação. Dia 25/06/18 a partir das 11h. Objeto: Aquisição
de Pão e Bolo para compor o Cardápio da Merenda Escolar dos alunos matriculados na Rede
de Ensino Básico do Município de Aracatu, durante o ano de 2018. //// PP 18/18. Republicação.
Dia 25/06/18 a partir das 9h. Objeto: Aquisição de Gás GLP para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Aracatu. Edital no www.aracatu.ba.gov.br ou na CPL, de 8:30 às 12h e
14 às 17h. Aracatu, 12/06/18. Weslei Peixoto Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 207-2018 – PREGÃO PRESENCIAL 091-2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação der serviços de locação de 25 veículos
tipo passeio, ano não inferior a 2017, sem motorista e sem combustível, pelo período de 24 meses.
Tipo: Menor preço. Data: 27/06/2018 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação e
Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Tel.: 75 3602 8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 12/06/2018.
Osmario de Jesus Oliveira– Pregoeiro.
BAHIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS
DA BAHIA

AVISO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA No 0010/2018 – Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEDIDORES E VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, INCLUINDO A ADEQUAÇÃO DE REDES INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
NATURAL E DE AMBIENTES QUE ABRIGAM APARELHOS A GÁS, BEM COMO A CONVERSÃO DESTES APARELHOS AO USO DO GN, NOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR, CAMAÇARÍ, LAURO DE FREITAS, ALAGOINHAS,
SIMÕES FILHO E FEIRA DE SANTANA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Data de abertura: 13 de julho de 2018, às 14:00h. Aquisição: O edital pode
ser adquirido gratuitamente através do site www.bahiagas.com.br ou mediante pagamento de R$ 100,00
(cem reais), na Avenida Professor Magalhães Neto, 1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP:
41.810-012, de 9 às 11 e de 14 às 17 horas. Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Carina
Caldas Quintão Albino.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SEC
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018
Abertura: 28/06/2018, às 10hs. Horário de Brasília. Objeto: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e
de reparo em veículos automotores, com reposição de peças. Família: 04.99 Local da Sessão Site: www.
licitacoes-e.com.br . O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.
br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.br e telefone 71-3115.1403 fax 71-3115.1320 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das
8:30h às 18:00h no endereço: Secretaria da Educação - situada na 5ª Avenida, Nº 550, Plataforma II, Térreo
Sala 07, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Ba. - CEP: 41.745-000. Salvador-Ba, 12/06/2018
Marcelo Simões de Silva - Pregoeiro Oficial.

SEC

EXTRATO DO CONTRATO 1197/18, PP 11/18. Contratante: PMPD. Contratada: Carlos Teixeira ME, CNP:
13.265.766/0001-40, Objeto: Fornecimento de Computadores e periféricos, Valor: 196.915,00, Vigência: 11/05
a 31/12/18. //// EXTRATO DO CONTRATO 1271/18, PP 13/18. Contratante: PMPD. Contratada: A.L.B de Oliveira
EPP, CNP: 07.785.176/0001-45, Objeto: Fornecimento de móveis, eletrodomésticos e Ar condicionados para
atender a demanda do município, Valor: R$ 455.241,05, Vigência: 11/05 a 31/12/2018. Presidente Dutra/Ba,
13/06/18. //// AVISO DE LICITAÇÃO TP 03/18. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção
de Pavimentação Asfáltica em TSD, com drenagem superficial, na Rua João Alves, no Município de Presidente
Dutra Bahia, Menor Valor Global, Julgamento: 02/07/18 às 9:20h. Local: Sede da Prefeitura, maiores informações
e aquisição do edital junto a CPL. Presidente Dutra/Ba, 13/06/18. Raimundo Mário Pereira Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA-BA

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018. Contratação de empresa especializada na Pavimentação em paralelepípedos
em Ruas na Sede do Município, Distrito de Vila do Café e Povoado da Vila Bahia. Abertura das propostas:
29/06/2018 às 09:00h. SAULO FERREIRA DA SILVA-Presidente da CPL.
REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº. 029/2018 PARA REGISTRO DE PREÇO. Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, instalação, desinstalação, com fornecimento e substituição de peças, partes,
componentes e acessórios por outros novos e originais para ar condicionados pertencentes as Secretarias Municipais. Abertura das propostas: 29/06/2018 às 13:00h.
PREGÃO PRESENCIAL nº. 032/2018. Aquisição gás liquefeito de petróleo - GLP envasado em botijão de 13kg
para manutenção das Secretarias Municipais no distrito de Vila do Café. Abertura das propostas: 29/06/2018 às
15:00h., na sala de licitações, Praça Pedro Ferraz, 23 – Centro. Edital e anexos disponível no endereço eletrônico
encruzilhada.portalgov.net.br ou pelo e-mail. Licitacaoencruzilhada@hotmail.com. Encruzilhada-BA, 12 de junho de 2018. PABLO NOGUEIRA SANTOS-Pregoeiro.
BAHIAGÁS - COMPANHIA DE GÁS
DA BAHIA

AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO No 0026/2018 – Objeto: AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. DATA DE ABERTURA:
Para recebimento das propostas: Das 8h do dia 11/06/2018 às 9h15min do dia 27/06/2018 (Horário de
Brasília-DF); Para abertura das propostas: A partir das 9h15min do dia 27/06/2018 (Horário de Brasília-DF);
para início da sessão pública: Às 9:30h do dia 27/06/2018 (Horário de Brasília-DF). LOCAL DA DISPUTA:
www.licitacoes-e.com.br Aquisição: O edital pode ser adquirido gratuitamente através do site www.bahiagas.
com.br ou www.licitacoes-e.com.br ou mediante pagamento de R$ 100,00 (cem reais), na Avenida Professor
Magalhães Neto, 1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-012, de 9 às 11 e de 14 às 17
horas. PREGOEIRO: Caio da Silva Chaves.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2018 – Policia Civil da Bahia/Departamento da Policia
do Interior/COSEL Abertura: 05/07/2018, às 09 h 30 min. Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento
de Alimentação para os Custodiados. Família: 01.28 Local da sessão: Delegacia de Polícia de Macaúbas
-BA. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do email licitacao.depin@pcivil.ba.gov.br, telefone (71)3116-6427 ou
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 10:00h às 16:00h no endereço: Praça 13 de Maio s/nº,
Prédio sede da Polícia Civil, 4º andar, Piedade, Salvador - BA, 12/06/2018
Alan Alves de Santana Santos
Pregoeiro Oficial.

DEPIN

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
JAGUARIPE-BAHIA
Praça Histórica, nº 37, Jaguaripe-BA
CEP 44480-000 - Fone (75)3642-2138
Email: rimoveistdpjjaguaripe@gmail.com

EDITAL DE LOTEAMENTO Nº 001/2018

O Bel. ALAOR BECHLIN, Oficial Delegatário do Registro de Imóveis de Jaguaripe-BA, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, que JAGUARIPE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita na JUCEB NIRE 29.201.371.167, e inscrita no CNPJ sob nº 96.836.812/0001-40, com
sede na Rua Martinho Albuquerque, 184, Jaguaripe-BA, depositou neste Cartório a documentação necessária
(prenotação 1130 de 07/06/2018) e requereu o registro do LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO denominado “VILLAS DA LAGOA”, nos termos da Lei 6.766/1979 e demais legislações pertinentes à espécie. A documentação encontra-se a disposição dos interessados na sede deste Cartório, no endereço acima. IMÓVEL A SER LOTEADO: Gleba 02, com a área de 43.107,68 m², sem construção, desmembrada da antiga fazenda denominada
“Ponta Leite”, situada no município de Jaguaripe-BA, com inscrição imobiliária nº 128200, fazendo frente com a
Rua 1, com as seguintes confrontações: ao norte, com área da Marinha – Rio Jaguaripe; ao sul, com os lotes 23,
22,21,20,19,18,17,16,15,14,36,37,39,40,4 e 01, todos da quadra 03; ao leste, com o prolongamento da Rua A;
e, ao oeste, com a gleba 01, de Jaguaripe Empreendimentos Turísticos Ltda., lote 16 da quadra 2, Rua 1 e parte
do lote 35 da quadra 03. Área de lotes 10.149,95 m², totalizando 18 lotes, área das lagoas 15.825,26 m², área da
rua (via única) 6.179,91 m², área verdes e non aedificandi
e equipamentos urbanos e comunitários 10.952,56 m².
Tudo conforme croqui abaixo. Dito imóvel encontra-se matriculado sob nº 574, no Livro nº 2 do RG, tendo como proprietária JAGUARIPE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LTDA. Decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias da terceira
publicação do presente edital, sem que haja impugnação
por parte de pessoas, autoridades ou entidades interessadas, será efetuado o registro do mencionado Loteamento.
Dado e passado na cidade de Jaguaripe-BA, aos onze dias
do mês de junho de 2018. Bel. Alaor Bechlin – Oficial.

COMANDO DA
AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE
APOIO DE RECIFE

MINISTÉRIO DA
DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 008/GAP-RF/2018
O Ordenador de Despesas do GAP-RF torna público que, às 10h (horário
de Brasília-DF), do dia 02 de julho de 2018, na Divisão de Obtenção do
GAP-RF, localizado no endereço Avenida Armindo Moura, 500, Boa
Viagem, Recife/PE, CEP: 51130-180, receberá os envelopes contendo a
documentação de habilitação e propostas, pertinentes à Tomada de Preços
nº 007/GAP-RF/2018, cujo objeto é a instalação de cerca patrimonial para
delimitação de perímetro do DTCEA-PS e adequação de espaço e retirada
de elementos provisórios, separação de ambiente, visando a reestruturação
das instalações da divisão operacional. O Edital e seus anexos estarão
disponíveis no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Maiores
informações nos seguintes telefones (81) 2129-7120.
MARCELO FERREIRA PEDRO Ten Cel Int
Ordenador de Despesas

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
REGIONAL – CAR
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 09/2018

A CAR, situada na Av. Luís Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN – CAB,
comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº 09/2018 para
Aquisição de 06 (seis) Tratores e 01 (um) Caminhão Basculante, em 03/07/2018, às
15h, Horário de Brasília. O Edital encontra-se à disposição nos sites:
www.car.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador/BA, 12 de junho de 2018.
Bárbara Regina Castro Santiago. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PP SRP 25/18. Forma de Fornecimento: Parcelada. Tipo: Menor Preço. Critério de Julgamento: Menor Preço Por
Lote. PA 271/18. Objeto: aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, embalagens e utensílios, com o
escopo de suprir as demandas do município de São Gabriel/Ba. Tipo Menor Preço. Abertura da Sessão: 27/06/18
às 9h. Edital no http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario. Informações das
8 as 12h na CPL, Pç Largo da Pátria, 132, Centro ou pelo 74 36202122. Cleverson G. G. Oliveira. Pregoeiro.
///// AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 02/18. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Regime de Execução: Indireta, por Fornecimento/execução parcelada. PA 357/18. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar, para a rede de ensino público deste município, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 11.947/2009 e Resolução FNDE nº 38/2009, para os meses de Julho a Dezembro/2018.
Dia 17/07/18 as 10h. Edital no http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario. Esclarecimentos, informações adicionais, obter e/ou consultar o Edital no setor de Licitações e Contratos, telefone:
74 36202122, de segunda à sexta-feira de 8 às 12h. Cleverson Geraldo Gonzalez de Oliveira. Presidente da CPL.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO RURAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
REGIONAL – CAR
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 10/2018

A CAR, situada na Av. Luís Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN – CAB,
comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico nº 10/2018 para
Aquisição de 22 (vinte e duas) Despolpadeiras de Frutas e 21 (vinte e uma)
Máquinas Forrageiras, em 05/07/2018, às 15h, Horário de Brasília. O Edital
encontra-se à disposição nos sites: www.car.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador/BA, 12 de junho de 2018. Bárbara Regina Castro Santiago. Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2018 – Policia Civil da Bahia/Departamento da Policia do
Interior/COSEL Abertura: 28/06/2018, às 14 h 30 min. Objeto: Prestação de Serviços de Fornecimento de Alimentação para os Custodiados. Família: 01.28 Local da sessão: Delegacia de Polícia de Riachão do Jacuipe
-BA. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do email licitacao.depin@pcivil.ba.gov.br, telefone (71)3116-6427 ou
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 10:00h às 16:00h no endereço: Praça 13 de Maio s/nº,
Prédio sede da Polícia Civil, 4º andar, Piedade, Salvador - BA, 12/06/2018
Alan Alves de Santana Santos
Pregoeiro Oficial.

DEPIN
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

Nº 022/2018 - COMUNICADO DE FATO RELEVANTE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NA MODALIDADE CONCESSÃO PATROCINADA PARA A OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO BA-052 E A CONSTRUÇÃO DE PONTE-TRAVESSIA SOBRE
O RIO SÃO FRANCISCO ENTRE OS MUNICÍPIOS BAIANOS DE XIQUE-XIQUE E BARRA
O ESTADO DA BAHIA, por meio da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, vem à presença de todos os
interessados no processo de Concorrência em epígrafe informar a ocorrência de fato relevante com reflexo
sobre a matriz de riscos da concessão.
No último dia 27 de maio de 2018, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 833, por meio da
qual alterou a redação do artigo 17 da Lei Federal nº 13.103, de 2 de março de 2015, e estabeleceu, dentre
outros aspectos, “que, em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas que circularem
vazios nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais ficarão isentos da cobrança de pedágio
sobre os eixos que mantiverem suspensos”.
Tendo em vista que medidas provisórias, de acordo com o disposto no artigo 62 da Constituição Federal,
possuem força de lei, o Estado da Bahia reafirma o quanto previsto na Subcláusula 24.2.12 da Minuta do
Contrato de Concessão (Anexo 1 do Edital de Concorrência), que atribui ao Concedente o risco relativo à
eventual isenção da cobrança da tarifa de pedágio dos veículos de transporte de carga que circularem vazios
sobre os eixos que mantiverem suspensos.
Nesse ensejo, o Estado da Bahia informa que fará a devida apuração dos valores de eventuais desequilíbrios
da equação econômico-financeira do Contrato e promoverá a correspondente recomposição, conforme o
procedimento previsto na Cláusula 25 do Contrato de Concessão, observada a legislação de regência sobre a
matéria, caso a Medida Provisória nº 833 ou lei posterior de similar conteúdo venha a impactar a arrecadação
de pedágio no âmbito do Sistema BA.052.
Por fim, considerando que o conteúdo deste Comunicado de Fato Relevante não afeta diretamente a formulação da Proposta Econômica ou a apresentação da Garantia da Proposta pelas proponentes, fica mantida a
data de recebimento dos envelopes da licitação no dia 17 de julho de 2018, nos termos do item 10.1 do Edital.
Salvador, 11 de junho de 2018. Marcus Cavalcanti - Secretário.
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