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POR CALÚNIA

Dino apresenta
queixa-crime
contra
Bolsonaro

DA REDAÇÃO

O governador do Maranhão,
Flávio Dino (PCdoB), apre-
sentou queixa-crime por ca-
lúnia contra o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).

"A mentira pode ser usada
deliberadamente no debate
político? O Presidente da Re-
pública, com suas elevadas
atribuições, pode costumei-
ramente mentir?", questio-
na Dino no documento.

O governador cita decla-
rações do presidente duran-
te entrevista à rádio Jovem
Pan, afirmando que Dino te-
ria negado um pedido do
Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI) para que a
Polícia Militar do Maranhã
garantisse a segurança de
Bolsonaro em visita ao es-
tado no ano passado.

"O fato, porém, nunca
ocorreu. Não houve qual-
quer negativa por parte do
Governo do Maranhão, me-
nos ainda do Governador do
Estado, para que as forças
policiais apoiassem a segu-
rança do Presidente da Re-
pública e de sua comitiva
em território maranhense",
diz trecho da queixa-cri-
me.

O governador do Mara-
nhão pede que, caso seja ins-
truída a ação penal, o pre-
sidente seja condenado pela
prática do crime de calúnia.
"Nessa perspectiva, está con-
figurada a prática crime de
calúnia, tendo como vítima
oquerelante,devendooque-
relado responder pelos atos
praticados no exercício de
seu mandato", defende o
texto.

REAÇÃO Maneira como Bolsonaro vem conduzindo o enfrentamento à pandemia é base do texto

Entidades religiosas fazem pedido
de impeachment do presidente
DA REDAÇÃO

Líderes religiosos protocola-
ram ontem um pedido de
impeachment contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem
partido) na Câmara dos De-
putados. Os religiosos jus-
tificam o pedido pela forma
pela qual o governo federal
vem conduzindo o enfren-
tamento à pandemia de Co-
vid-19.

O documento é assinado
por 380 pessoas, entre as
quais bispos, pastores, pa-
dres e frades, ligadas a igre-
jas católicas, anglicanas, lu-
teranas, presbiterianas, ba-
tistas e metodistas, além de
outros 17 movimentos cris-
tãos.

“A motivação principal
deste pedido está relaciona-
da à ausência total de ini-
ciativas da parte do governo
para diminuir e conter os
impactos da pandemia de
Covid-19”, afirmou a pastora
Romi Bencke, representante
do Conselho Nacional de
Igrejas Cristãs.

Entre os signatários do pe-
dido estão dom Naudal Al-
ves Gomes, bispo primaz da
Igreja Episcopal Anglicana
do Brasil, e dom José Valdeci
Santos Mendes, bispo de
Brejo (MA) e presidente da
Comissão Episcopal Pastoral
paraaAçãoSociotransfoma-
dora da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil
(CNBB).

Outros 61 pedidos de im-
peachment já foram apre-
sentados à Câmara, dos
quais 56 estão em análise,
segundo dados da Secreta-
ria Geral da Casa. Os demais
cinco foram arquivados ou
não aceitos por questões for-
mais, sem que o mérito fosse
analisado.

Cabe ao presidente da Câ-
mara decidir se aceita ou
não um pedido de impea-
chment. O atual presiden-
te, Rodrigo Maia (DEM-RJ),

deixará o posto na próxima
semana, quando será eleito
o deputado que vai suce-
dê-lo no comando da Câ-
mara.

Balanço
Apesar de um grande nú-
mero de juristas apontarem
inúmeras evidências de cri-
mes de responsabilidade
cometidos pelo presidente
da República, nenhum pro-
cesso foi iniciado, o que
aponta para a natureza emi-
nentemente política do im-
peachment.

Parlamentares não veem
ainda as condições necessá-
rias na opinião pública para
votar pela destituição do
chefe do Executivo. Base do
governo Bolsonaro e da can-
didatura de Arthur Lira

(PP-AL) à Presidência da Câ-
mara, o Centrão tem se con-
solidado como o fiel da ba-
lançaparaimpediroalcance
da maioria da comissão es-
pecial que elabora o relató-
rio pelo impeachment -
composta por 65 deputa-
dos.

Atualmente, são 7 os par-
tidos favoráveis ao impedi-
mento e com representação
na Câmara: Rede, PSB, PT,
PCdoB, PDT e PSOL devem
protocolar mais uma repre-
sentação hoje, argumentan-

do que o presidente da Re-
pública agiu deliberada-
mente para que houvesse a
disseminação do novo coro-
navírus; além disso, a exe-
cutiva nacional do Cidada-
nia, aprovou na última se-
mana a defesa do impeach-
ment de Bolsonaro. Soma-
das, as bancadas dessas le-
gendas na Câmara Federal
somam apenas 133 parla-
mentares - ante os 342 votos
necessários para abertura
do processo de impeach-
ment no plenário.

O documento é
assinado por
380 pessoas,
entre as quais
bispos,
pastores,
padres e frades,
ligadas a
igrejas cristãs

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Câmara dos Deputados já recebeu 61 pedidos de impeachment contra Bolsonaro; 56 seguem em análise

O COLUNISTA LEVI VASCONCELOS ESTÁ
EM FÉRIAS E RETORNA EM FEVEREIRO

EDITAL 0001/2021 - Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE COMPRADORES LOTEAMENTO PARQUE DAS
MARGARIDAS 1. Convocar V.Sas. para participar da Assembléia Geral Ordinária Virtual, a realizar-se no próximo
dia 31/01/2021, Endereços Eletrônicos, no Instagram:@PARQUEDASMARGARIDASI ou no YouTube: BAHIANA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, às 10:00 (Dez horas), em 1ª convocação, contando com a presença de pelo
menos metade dos votos totais, ou às 10:15 (Dez horas e quinze minutos) em 2ª convocação, no mesmo dia e
Endereços Eletrônicos, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre: ELEIÇÃO DE NOVA COMISSÃO
REPRESENTATIVA DO(S) PROPRIETÁRIO(S) DE LOTE(S) DO LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS I, E
CRONOGRAMA DE ASSEMBLÉIAS A SEREM REALIZADAS. PERGUNTA: O(S) PROPRIETÁRIO(S) DE LOTE(S) NO
LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 1 APROVA A NOVA COMISSÃO DE COMPRADORES VOLUNTARIAMENTE
APRESENTADA? RESPONDENDO: SIM( ) NÃO( ) OBSERVAÇÕES: A respectiva Assembléia Virtual
ocorrerá por meio Digital. 2-A votação ocorrerá por meio eletrônico, link a ser disponibilizado pelo Vendedor, no Email ou
Whatsapp fornecidos pelo(s) ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES), iniciando dia 29/01/2021 às 17:00h e finalizando
às 10:45h do dia 31/01/2021. Alterações serão informadas PREVIAMENTE. 3-Cada lote equivalerá a 01(um) voto.
O resultado final da votação será apresentado na Assembléia Virtual. 4-A ausência dos senhores ADQUIRENTE(S) /
COMPRADOR (ES)não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e
deliberados. 5-Candidatura voluntária de membros para compor a comissão de compradores, deverá ser realizada no
email: assembleiavirtualparque1@gmail.com, até às 12h horas do dia 29/01/2021. 6- Indicados a compor a comissão
deverá ser de 3 a 5 titulares ou quantitativo ímpar, com omesmo número de indicações de suplentes, sendo a ordem de
envio do email o fator a definir titulares e suplentes; 7-Perguntas referentes ao tema, pedidos de participação ao vivo com
duração de 2minutos e pedido para enviar pergunta ao vivo, previamente enviadas e solicitadas até o dia 31/01/2021, no
Email: assembleiavirtualparque1@gmail.com - BAHIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI.
Por Lucas Bahiana dos Reis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS
DA BAHIA E SERGIPE - SINDIFERRO, com sede a Rua do Imperador, 353 –Mares, Salvador, Bahia, mediante Artigos 28º, 80º
e 81º, e conforme o previsto no artigo 611 e seguintes da CLT convoca a categoria ferroviária, para participar da Assembleia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2021, na sede “Diógenes Alves”, sito a Rua do Imperador nº 353,
Mares, nesta Capital, às 08h30min horas em primeira convocação e às 09h00min horas, em segunda e última convocação,
para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações 2021/2022
que abrange os empregados da Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB; 2) Manter a Assembleia em caráter
permanente para conhecimento da posição da Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB, bem como do anda-
mento das negociações, a fim de serem tomadas as deliberações que se fizeremnecessárias; 3)Outorgar poderes à direção do
Sindicato para discutir, negociar, assinar Acordo Coletivo de Trabalho e propor a instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho;
4) Discutir e deliberar sobre a Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os membros da categoria; 5) Decidir sobre a
deflagração ou não de movimento grevista nos termos do disposto na Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve); 6. Autorizar o ajuiza-
mento de ações, sobre o instituto da Substituição Processual, em favor dos trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas
da CTB; 7. Autorizar a Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT – FITF/CNTT/CUT a negociar, assinar o
Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 e instaurar Dissídio Coletivo de Trabalho. Salvador, 25 de janeiro de 2021. PAULINO
RODRIGUES DE MOURA. COORDENADOR GERAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAMAÇARI/BAHIA, por sua Pre-
sidente, para cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a
população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária que prestam serviços ao Banco
do Brasil S/A, em assembleia realizada em 25/01/2021 deliberaram em paralisar suas atividades a partir da
00h00m até às 23h59m do dia 29/01/2021.

Camaçari, 26 de janeiro de 2021.
Thaise Mascarenhas de S. Cerqueira

Presidente - SINDBAN

SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE CAMAÇARI
AVISO DE GREVE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021-SRP. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 09/02/2021 às 08h:30min PREGÃO
PRESENCIAL nº 002/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas para registro de preços para
contratação de fornecimento futuro e eventual de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comum, etanol e óleo diesel) para abastecimento da frota de veículos próprios e locados pela
Prefeitura Municipal de Muniz Ferreira. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência
(www.munizferreira.ba.gov.br. Informações podem ser obtidas pelo e-mail munizferreiralicita@
gmail.com ou pelo Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 26 de janeiro de 2021. Carine Barbosa
Sampaio - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 026/2020/SMS. Objeto: Registro de Preços para
Serviço de esterilização, reesterelização e processamento de materiais por óxido de etileno, peróxido de hidrogênio
(H2O2), calor úmido e outro métodos adequados a cada item, para atender a demanda das Unidades de Urgência
e Emergência do Município de Lauro de Freitas-Ba, Abertura da Proposta: 05/02/2021, às 08 horas e 30 minutos,
Disputa: 05/02/2021, às 10 horas (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos
http://www.licitações-e.ba.gov.br. ou http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais.
Tel.: (71) 3369 - 9911. Lauro de Freitas, 26/01/2021, Susana Maria Sobreira – Pregoeira/SESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO – PE Nº 026/2020/SMS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004-2021 – Objeto: Registro de Preços destinado a contratação de
empresa para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples, típicas,
isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro,
servente, auxiliar de serviços gerais, eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor,
serralheiro, topógrafo, vigia noturno, vigia diurno, motorista de basculante, motorista de veículo leve,
operador de máquinas e arquiteto de obras, para atendimento às Secretarias Municipais de Cocos-
Bahia. Data de abertura: 10/02/2021, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura,
telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba,
26/01/2021. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

AVISO DE GREVE
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JEQUIÉ E REGIÃO, por seu Presidente, para
cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos
serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria
bancária que prestam serviços ao Banco do Brasil S.A., em assembleia realizada
em 25/01/2021 deliberaram em paralisar suas atividades a partir da 00h00m
até às 23h59m do dia 29/01/2021. Jequié-Ba., 26 de janeiro de 2021. Fabiano
Nascimento Miranda - Presidente.

Na luta de sempre por um novo amanhã
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JEQUIÉ E REGIÃO

PREGÃO PRESENCIAL 06/21. Menor preço global. Objeto: manutenção de poços artesianos. Dia 08/02/21 às 8:30h.
Local: na Sede. Informações: tel. 7532521043. Ruy Barbosa/Ba, 27/01/2021. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

A Prefeitura M. de Barro Alto - BA realizará PP nº 01/2021-SRP, em 08/02/2021 às 10:00h. Objeto: Fornecimento de
derivados do petróleo e combustíveis líquidos automotivos.Edital no site: https://www.barroalto.ba.gov.br/licitacoes,
e no Setor de Licitações, à R. Miguel M. de Almeida, 139.Barro Alto/BA, 26/01/2021. Orlando A.Santos – Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ N: 13.234.349/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/2021-SRP

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 08/02/2021 às 10h00min PE
001/2021, PA 025/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição
de Kit – Funerário e Translado - Funeral para atender a população carente do Município
de Itagibá-BA. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do
município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 27/01/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 001/2021

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente,
torna público, a todos, que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL 001/2021,
objetivando o fornecimento de combustíveis para a frota deste Poder
Legislativo, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do
Edital. Abertura: 09/02/2021, às 8:00h. Bases legais: Leis 10.520/02,
8.666/93, 123/06 e demais legislações. Edital e outras informações
poderão ser obtidas no setor de Licitação através do telefone (77) 3488-
2090, no horário de 8h às 12h, no http://ba.portaldatransparencia.com.
br/camara/correntina/. Em 25 de janeiro de 2021. Nelson da Conceição
Santos – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA

PREGÃO PRESENCIAL NO. 001/2021- PP
CNPJ 16.430.621/0001-45

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente,
torna público, a todos, que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL 002/2021,
objetivando contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE SISTEMA
DE INFORMÁTICA, com acesso a web, para a manutenção dos serviços
administrativos/contábeis desta Câmara Municipal, conforme descritos no
Anexo I – Termo de Referência do Edital. Abertura: 09/02/2021, às 10h00min.
Bases legais: Leis 10.520/02, 8.666/93, 123/06 e demais legislações. Edital e
outras informações poderão ser obtidas no setor de Licitação através do telefone
(77) 3488-2090, no horário de 8h às 12h, no http://ba.portaldatransparencia.
com.br/camara/correntina/ .Em 25 de janeiro de 2021. Nelson da Conceição
Santos – Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA

PREGÃO PRESENCIAL NO. 002/2021- PP
CNPJ 16.430.621/0001-45

PREGÃO PRESENCIAL SRP 01/21. Menor valor global. Objeto: fornecimento de urnas funerárias
com assistência fúnebre e translado para atendimento as munícipes em vulnerabilidade social.
Dia 08/02/21 às 8:30h. /////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/21. Menor valor por lote. Objeto:
aquisição de materiais e equipamentos para serem utilizados na manutenção e reparo dos poços
artesianos e no sistema de abastecimento de água dos povoados do município. Dia 08/02/21 às
10h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/
Ba, 26 de janeiro de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021-SRP. O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em 10/02/2021 às 09h:00min PREGÃO
PRESENCIAL nº 001/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas para registro de preços para
contratação de fornecimento futuro e eventual de combustíveis líquidos automotivos (gasolina
comum, etanol e óleo diesel) para abastecimento da frota de veículos próprios e locados pela
Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, das diversas secretarias, por um período de 12 meses. O
Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município www.elisiomedrado.ba.io.org.br.
Informação (75) 3649-2113. licitaelisio@gmail.com - Elísio Medrado - Ba, 26 de janeiro de 2021.
Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO

O Sindicato dos Bancários da Bahia, inscrito no CNPJ/MF sob o número 15.245.095/0001-80, Registro Sin-
dical número 10008515147-1, situado na Avenida Sete de Setembro, número 1001, Mercês, Salvador, Bahia,
CEP 40060-000, por seu Presidente, para cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos
usuários dos serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária que
prestam serviços ao Banco do Brasil S/A, em assembleia realizada no dia 25 de janeiro de 2021 deliberaram
em paralisar suas atividades a partir da 00h00 até às 23h59 do dia 29 de janeiro de 2021.

Salvador, Bahia, 26 de janeiro de 2021.

Augusto Sérgio Vasconcelos de Oliveira
Presidente

AVISO DE GREVE

APregoeira tornapúblicoque realizará licitaçãonamodalidadePregãoEletrônicon°003/2021ProcessoAdministrativo
nº 007/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VIBRO
PRENSA AUTOMÁTICA COM MOLDES ADICIONAIS, MISTURADOR, ESTEIRA TRANSPORTADORA E BETONEIRA
PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA. Abertura:
às 09h do dia 08/02/2021 no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Os
interessados poderão obter o Edital em: www.comprasnet.gov.br e no site http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/
licitacoes. Castro Alves – BA, 22 janeiro de 2021. NAIANE SOUZA. PREGOEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - 003/2021

O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do PP003/2021 -PA-029/2021, no dia 08 de fevereiro de 2021,
às 010:00hs. Tendo por Objeto. Contratação de Pessoa Jurídica, para Fornecimento de Alimentação (Refeição
Preparada), Tipo: Livre, Marmitex, Lanche e Café da manhã. Na Sede de Itacaré e Distrito de Taboquinhas. Em
atendimento as demandas das secretarias Municipal. Exercício 2021. Local prédio anexo da Prefeitura Municipal,
localizado na Rua Rui Barbosa-11-Centro, Itacaré, Bahia, mesmo local onde interessados deverão retirar o Edital,
das 09 às 12: 00 horas. Endereço eletrônico;itacare.licitacaoes@gmail.com. Itacaré, 25/01/2021. Jocélia Soares
de Araújo, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
CNPJ N: 13.846.902/0001-95

AVISO- PP 003/2021

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 009/2021 – P.A Nº 025/2021, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o registro de preço para possível
e eventual contratação de empresa para sanitização de prédios e ambientes públicos visando atender as necessidades
do município, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 27/01/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
dia 08/02/2021 às 08:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/02/2021 às 08:30 horas. Edital e
informações: www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA,Nº 010/2021–P.ANº 026/2021, do tipoMENORPREÇO, cujo objeto é o registro de preço para possível
e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios visando atender as necessidades do
município, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 27/01/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
dia 08/02/2021 às 10:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/02/2021 às 10:30 horas. Edital e
informações: www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
n° 003/2021, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas às famílias carentes
cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social de Itororó-BA. A entrega e abertura das propostas
serão no dia 09 de fevereiro de 2021, às 08:00h (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal. O Edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 26 de janeiro de 2021.
Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP 01/21. Menor preço global. PA 28/21. Objeto: serviço de Borracharia compreendendo:
montagem, desmontagem, força, rodízio e conserto de pneus. Dia 05/02/2021 às 9h. ////////////////// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 02/21. Menor preço global. PA 30/21. Objeto: Aquisição de Água Mineral em recipientes
de tamanhos diversos. Dia 08/02/21 às 9h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/
pmsaogabriel/diario, ou e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br ou de 8 às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132
para informações, ou tel. 7436202122. São Gabriel/Ba, 27/01/21. Cleverson G. G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

A APLB – Sindicato, CNPJ 14.029.219/0001 – 28, com Sede na Cidade do Salvador / BA, Nazaré na
Rua Francisco Ferraro, Nº45, por seu Coordenador Geral Rui Oliveira, convoca o Conselho Geral do
Sindicato (CGS), composto pelos membros definidos no Estatuto da Entidade, que reunirá nos dias
11 e 12 de fevereiro de 2021, das 09:00 ás 18:00, de forma virtual, através da plataforma Zoom, o
link de acesso será encaminhado para o email com antecedência, para deliberar a seguinte pauta de
discussões: 1.0)Aprovação do Regimento Interno do (CGS); 2.0)Avaliação de Conjuntura; 3.0)Política
Educacional; 4.0)Balanço Político-Organizativo da Categoria com a construção do Plano de Ação
para Ano de 2021; 4.1)Discutir orientação unificada para retorno das aulas ( Ano Letivo 2020/2021);
4.2)Discutir a Realização do Congresso Estadual; Organização – Regularização com recomposição
de Cargos em Vacância nas Diretorias de Delegacias Núcleos; Aprovar á extinção, desmembramento
ou absorção de Delegacias e Núcleos e delimitar Regionais; 5.0)Jurídico; Relatos de processos em
Curso; 6.0)Finanças; 7.0)Informes das Comissões; 8.0)O Que Ocorrer.
Salvador, 21 de janeiro de 2021. Rui Oliveira; Coordenador Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL (CGS)

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E
MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉ - ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA

CNPJ 14.029.219/0001-28


