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Baiano está em
seu terceiro
mandato de
deputado federal

O colunista Levi Vasconcelos está de férias e
retornará em fevereiro próximo.

ENTREVISTA

Arthur Maia contesta apoio do
DEM a Baleia Rossi e endossa Lira

FERNANDO VALVERDE

A futura eleição para a pre-
sidência da Câmara dos De-
putados, no próximo dia 1º
de fevereiro, causou um ra-
cha no DEM. Mesmo com a
intenção declarada do pre-
sidente do partido, o ex-pre-
feito de Salvador ACM Neto,
de apoiar a candidatura do
deputado Baleia Rossi
(MDB-SP), correligionários
como os deputados baianos
Arthur Maia (DEM) e Elmar
Nascimento (DEM), que teve
sua candidatura preterida, já
manifestaramapoioaobloco
de Arthur Lira (PP-AL), líder
do centrão bolsonarista.

Em entrevista ontem ao

ELEIÇÃO Com a base rachada, a oposição, hoje com 17 deputados, ganha ares de fiadora da vitória na disputa

Base de Rui consolida sua divisão na Alba
RAUL AGUILAR

Comabancada de deputados
estaduais governistas racha-
da, tendo o líder maior de
uma das três principais for-
ças que sustentam o governo
de Rui Costa (PT), o vice-go-
vernador João Leão (PP), ido
a público afirmar que o con-
fronto do Progressista com o
PSD pelo controle da Assem-
bleia Legislativa da Bahia (Al-
ba) é fato “irreversível”, as
articulações estão em pleno
andamento, amarrando
acordos em busca de evitar
surpresa ao abrir das urnas,
no dia 1º de fevereiro, já que
a eleição para o cargo má-
ximo da Casa é secreta.

A não ser que haja uma
improvável reviravolta a
pouco mais de três semanas
da eleição devem se enfren-
tar no pleito o deputado Nil-
tinho (PP), apoiado pelo
atual presidente da Casa,
Nelson Leal (PP), e Adolfo
Menezes (PSD), cujo partido
reivindica o cumprimento
do acordo feito entre as duas
siglas sob as bênçãos do go-
vernador Rui Costa (PT) que
garantia uma gestão do PSD
a partir desse ano.

Com a base governista ra-
chada, o bloco da oposição ,
que conta hoje com 17 de-
putados, passa a ser um ele-
mento importante na dispu-

ta, quando não definidor do
pleito.

Informações divulgadas
ontem davam conta de um
possível acordo do bloco co-
mandado pelo deputado es-
tadual Sandro Régis (DEM)
com Niltinho (PP), o que foi
negado pelo democrata.
“Não, nada disso. A oposição
primeiro está trabalhando
umconsenso,paradepoisdis-
cutir um nome. A gente está
preocupado em primeiro re-
solver divergências para for-
mar um consenso, essa uni-
dade em nossa base é o mais
importante”, afirmou Régis.

Ouvido por A TARDE, um
parlamentar do bloco de
oposição revela que a ten-
dência hoje é que o grupo
caminhe ao lado do pepista.
“Eu vou dizer a você, há 15
dias se me perguntasse eu
diria que a bancada estaria
com Adolfo Menezes; hoje é
o contrário”, disse

E foi além, citando uma
entrevista do candidato do
PSD que gerou mal estar na
oposição. “A declaração dele
em entrevista a um site pe-
gou mal. Adolfo falou uma
coisa que foi ruim, disse que
era o candidato de ‘Otto e do
governador’, isso é muito
ruim, pode tornar a Alba um
apêndice do governo, uma
secretária do governador;
por mais que saibamos que

ambos os candidatos são ali-
nhados ao governo e não da
oposição, isso não precisa
ser dito toda hora, gera an-
tipatia”, afirmou o parla-
mentar em anonimato.

Em 2018, 62 deputados es-
taduais elegeram o atual
presidente da Casa, Nelson
Leal (PP). Nelson buscava a
reeleição, mas foi impedido
por decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que ve-

tou recondução dos presi-
dentes de Casa Legislativas.

Sem consenso, Niltinho e
Adolfo terão que lutar por 32
votos,entreos46doblocode
governo e 17 da oposição, pa-
ra alcançar a maioria sim-
ples necessária para se ele-
ger entre os 63 parlamen-
tares. Com 11 deputados es-
taduais, o PT já sinalizou que
estará com Adolfo Menezes.
Nesta semana, o PSB tam-

bém se posicionou publica-
mente, dizendo que estará
ao lado da escolha do go-
vernador Rui Costa. Coman-
dado pela deputada federal
Lídice da Mata, o PSB conta
com 5 deputados.

Muitos deputados, segun-
do apurou o A TARDE, estão
surpresos com o poder de
persuasão do atual presi-
dente da Casa, Nelson Leal,
que tem conseguido anga-
riar promessas de apoio de
membros de diversos par-
tidosdaCasa,mesmodepar-
tidos cujos líderes declara-
ram publicamente apoio ao
candidato do PSD.

“O governador conta com
11 do PT, mais 10 PSD, 5 PSB,
4 PCdoB. Os quatro partidos
jogamparaaunidadedogru-
po. Tem o Avante e membros
do PDT, que podem se ali-
nhar ao governador. É im-
provável que qualquer can-
didato derrote um nome que
seja tido como o escolhido do
governador, porque há um
consenso de que essa eleição
deverá garantir o máximo da
unidade do grupo. Se o go-
verno tomar posição, vai ti-
rar votos da própria oposi-
ção”, afirmou um parlamen-
tar do bloco da maioria na
Casa sem se identificar.

CONFIRA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA
NO PORTAL A TARDE

Ouvido por A
TARDE, um
oposicionista
revela que a
tendência hoje
é que o grupo
apoie o PP

programa Isso é Bahia, da
rádio A TARDE FM (103.9), o
deputado Arthur Maia ne-
gou que a posição do partido
já tenha sido tomada e afir-
mou que espera que o pre-
sidente da legenda coloque
o assunto em discussão.

“O presidente ACM Neto é
uma pessoa pela qual tenho o
maior respeito. Tivemos algu-
mas conversas sobre essa
questão e ele colocou que esse
assunto ainda será discutido.
Nãoexisteaindaumaposição
partidária e sei que ele jamais
tomariaumaposiçãoemfun-
ção da sua posição pessoal,
entãoopartidoaindanãotem
essa definição. Fiquei surpre-
so quando vi ontem no Jornal
Nacional uma listagem de
partidos que supostamente
estariam apoiando a candi-
datura do deputado Baleia
Rossi e entre os quais estava o
DEM”, afirmou o deputado.

De acordo com ele, a po-
siçãooficialdalegendasóserá
definida na hora da formação
dos blocos, mas a candidatura
de Lira teria a preferência da
maioria dos vinte e oito de-
mocratas com voto na Casa.
Em uma apuração do UOL,
um deputado teria afirmado
em sigilo que pelo menos 20
nomes irão fechar questão
com o candidato do PP.

"A posição oficial só será
revelada na hora de formar o
bloco. E eu considero que o
bloco que apoia Arthur Lira
tem a maioria das assina-

turas. O governador Ronaldo
Caiado (DEM-GO) já afirmou
que não irá apoiar um bloco
quecontenhaPTePCdoBeos
dois deputados do partido
em Goiás seguirão a posição.
Aqui na Bahia somos eu, El-
mar, Leur Lomanto, Paulo
Azi e Igor Kannário. Elmar já
deixou claro o apoio a Lira.
Leur já me manifestou cla-
ramente que também não fi-
cará no bloco que Maia está
montando. Paulo Azi ainda
não conversei mas também
tem uma relação próxima
com Lira", afirmou.

Raul Spinassé / Ag. A TARDE

Niltinho disputa a chefia da Alba pelo PP

Alba / Divulgação

Adolfo Menezes é o candidato do PSD

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 18 de Janeiro de 2021, às 08h45min *.
2º LEILÃO: 28 de Janeiro de 2021, às 12h00min *.

*(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório naAv. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105,
4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou
dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO demodo PRESENCIALEON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97,
artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-
42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário n° 073324230000876, datada de 23/07/2012, emitida em Lauro de
Freitas/BA, cujos Fiduciantes são GILENO FERNANDO ARAUJO, RG: 08.661.270-03-SSP/BA, CPF: 069.392.795-04 e
ELIANA MOREIRA ARAUJO, RG: 01.505.906-52-SSP/BA, CPF: 075.583.175-68, residentes e domiciliados Lauro de
Freitas/BA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.592.220,78 (Três
milhões, quinhentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos - atualizado conforme disposições
contratuais), o imóvel constituído pela “Unidade residencial de três pavimentos de n° 118 de porta da Rua Praia daGamboa,
QuadraQC-16, do Loteamento Vilas doAtlântico, Lauro de Freitas/BA, comárea total construída de 604,38m² e área total de
913,80m²”, melhor descrito na matrícula nº 19.443 do Oficio do Registro de Imóveis e Hipotecas de Lauro de Freitas/BA.
Cadastrado na Prefeitura sob nº 40897.00118.0000. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de
conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.104.615,20 (Um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e
quinze reais e vinte centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do
Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e
demais condições de venda, VEJAA INTEGRADESTE EDITALNO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-
7555 (15768–Dossiê). K-02,05e08/01

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a rea-
lização do Pregão Presencial Nº. 001/2021, no dia 21/01/2021, às 09H30, cujo objeto é a aquisição de combustível
em geral para utilização na frota de veículos emáquinas doMunicípio de Iguaí/BA, para o ano de 2021 (doismil e vinte
e um). 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 06 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 PROC. ADM.: 006/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 002/2021, no dia 21/01/2021, às 14H00, cujo objeto é a aquisição de material
de construção, elétrico e hidráulico, para atender as necessidades das Secretarias da prefeitura do Município de
Iguaí/BA, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 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, 06 janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de
Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 PROC. ADM.: 007/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a realiza-
ção do Pregão Presencial Nº. 003/2021, no dia 22/01/2021, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de medicamentos
para a farmácia básica e insumos, soros, material penso, materiais de laboratório (Reagentes) e medicamentos
odontológicos, destinados para a Secretaria de Saúde do Município, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). 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, 06 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021 PROC. ADM.: 008/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 004/2021, no dia 25/01/2021, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura do Município de
Iguaí/BA, no exercício de 2021 (dois mil e vinte e um). 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 06 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida
de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021 PROC. ADM.: 009/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 005/2021, no dia 26/01/2021, às 09H00, no DCCL –Departamento de Compras,
Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, cujo objeto
é a para contratação de Empresa para fornecimento de peças e acessórios para veículos leves e pesados do Muni-
cípio, assim como de prestação de serviços mecânicos e mão de obra, serviços de alinhamento, balanceamento e
cambagem de rodas e pneus de veículos leves e utilitários, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte e um), conforme
especificado no Edital de Licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal
nº. 8.666/93. O Edital completo estará disponível 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
06 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 PROC. ADM.: 005/2021.

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

A Prefeita do Município de Lauro de Freitas/ Bahia, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 012/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação
de Serviços de Locação de Veículos (Caminhões Guincho Tipo Reboque Prancha), para Atender Demandas da SE-
TTOP, Conforme Planilha Discriminativa e Termo de Referência no Edital. À empresa: Montes Claros Transp. e Serv.
Ltda. –ME. Valor Global: R$ 228.000,00. Período Contratual de 12 (doze)meses. Data da Adjudicação: 05/01/2021 e
Data da Homologação: 07/01/2021. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas, 07 de janeiro 2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021
A COPEL, torna público a licitação na Modalidade PE SRP Nº 001/2021. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contrata-
ção de empresa para a impressão de cadernos de atividades e impressão de avaliação diagnóstica das aprendizagens
para os/as estudantes da rede Municipal de ensino de Lauro de Freitas no âmbito da Coordenação da Educação
Básica. Conforme Edital. Período de Vigência: 12 meses. Sessão Dia: 22/01/2021 às 08h30min. O Edital estará
disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Infor-
mações: (71) 3288-8790. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. 08 de janeiro de 2021

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020

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

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 26/01/2021 às 13:30h (horário de Brasília) – Objeto: Registro de Preços de Material de Equipamentos
de Refrigeração para Salvador e Região Metropolitana - BB: 852273 – Família: 41.20 Site: www.licitacoes-e.
com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.
licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br,
telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h30 às
12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação
Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Bahia - 07/01/2021. Rosilene Brito
dos Anjos – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - BB nº 849392
- SAEB/CCL
A Pregoeira Oficial da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, cujo
objeto é o Registro de Preços de Acondicionamento e Embalagem para Salvador e Região Metropolitana,
BB nº 849392, com abertura prevista para o dia 07/01/2021 às 14:00h(horário de Brasília) que, a sessão
de abertura fica suspensa, até ulterior deliberação, em razão da necessidade de ajustes nas especificações
técnicas. Salvador-BA, 07/01/2021. Rosilene Brito dos Anjos - Pregoeira Oficial

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 001/2021 PA nº 002/2021, Tipo: MENOR PREÇO
POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE
GÁS E CARGA DE GÁS - (GLP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA
MUNICIPAL DE CASTRO ALVES – BA. Abertura: às 10h dia 20/01/2021 na sala da COPEL, Praça da
Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA,
07/ 01/ 2021. Naiane Souza Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 01/2021

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

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

COMUNICADO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2020 - BB nº 851118
- SAEB/CCL
O Pregoeiro Oficial da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada,
cujo objeto é o Registro de Preços de Equipamentos, veículos e implementos agrícolas, BB nº 851118,
com abertura prevista para o dia 08/01/2021 às 14:00h(horário de Brasília) que, a sessão de abertura fica
suspensa, até ulterior deliberação, em razão da necessidade de ajustes no Edital. Salvador-BA, 07/01/2021.
Adriano Oliveira Menezes - Pregoeiro Oficial.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa realizará licitação em 20/01/2021 às
08h30min, de Brasília Local Sítio: //www.gov.br/compras/pt-br/ N° da Licitação: 001-2021. Objeto:
Seleção de propostas para aquisição de material penso e outros insumos médico-hospitalares para
servir a Secretaria de Saúde do Município de Dom Macedo Costa, mediante Sistema de Registro de
Preços, Informações: copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo tel. (75) 3648-2169. Divulgação
dos outros atos -Diário Oficial - site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br. Leonardo de Jesus Santos
- 08/01/2021 - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMMACEDO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL 01/2021. Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de combustíveis. Dia 21/01/2021
às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436491201, e-mail: licitacao@uibai.ba.gov.br. Uibaí/Ba, 08 de janeiro de
2021. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020. A Secretaria Municipal de Educação do Municipal de Capim Grosso homologa
o resultado do Pregão Eletrônico nº 014/2020, cujo objeto é a Aquisição de material de informática para estruturação
do laboratório de informática nas escolas da rede municipal de ensino do município de Capim Grosso – Bahia.
Empresas Vencedora: Lote 01: VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS –ME, CNPJ sob nº 08.267.948/0001-10,
R$ 117.400,00. Capim Grosso - BA, 30/12/2020, Ed Carlos Neto de Oliveira Secretário Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021 - OMunicípio de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei
n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para Contratação de empresa especializada para o fornecimento
de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S10) destinados ao Município de Coribe, abertura
no dia 20/01/2021 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes,
285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 07 de janeiro de
2021. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 - OMunicípio de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei
n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para a contratação de empresa de engenharia para consultoria
e assessoramento em especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, fiscalização, laudos, levantamentos,
projetos de incêndio, pareceres e vistorias em obras e serviços demandados pelo Município de Coribe, abertura
no dia 20/01/2021 às 14hs00min. O edital completo encontra-se no sítio oficial e na sede desta Prefeitura, na Rua
Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos, demais atos www.coribe.ba.gov.br.
Coribe - Bahia, 07 de janeiro de 2021. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 003/2021- O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna
público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem, lubrificação e borracharia destina-
dos aoMunicípio de Coribe, abertura no dia 21/01/2021 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta
Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.
br. Coribe - Bahia, 07 de janeiro de 2021. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 004/2021 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna
público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para registro de preço para
futuras e eventuais contratação de empresa para o fornecimento de gás - glp e botijão vazio destinados as Secretarias
Municipais de Coribe - Bahia, abertura no dia 21/01/2021 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede
desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.
ba.gov.br. Coribe - Bahia, 07 de janeiro de 2021. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE


