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TJ reconduz Pedro Godinho
ao cargo de juiz eleitoral
DA REDAÇÃO

O juiz Pedro Godinho foi re-
conduzido, na manhã de on-
tem, ao cargo de juiz elei-
toral substituto do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia
(TRE-BA). O regimento inter-
no da Corte permite a re-
condução por mais um
mandato.

O magistrado recebeu 40
votos dos 51 desembargado-
res do Tribunal de Justiça da
Bahia (TJ-BA) presentes na
sessãoplenáriadestamanhã.
O juiz Rilton Góes recebeu
seis votos, enquanto que Éri-
co Rodrigues recebeu cinco.

O primeiro mandato de
Pedro Godinho foi iniciado
em fevereiro de 2019. O ma-
gistrado é formado em Di-
reito pela Universidade Fe-
deral da Bahia (2001), além
de pós-graduação em Direito
Processual (2003), pós-gra-
duação em Direito Tributá-
rio (2008) e mestrado em Di-
reito pela Universidade Fe-
deral da Bahia (2014). Tam-
bém é graduado em Infor-
mática pela Universidade
Católica do Salvador (1998).

Godinho é juiz de Direito
Titular da 8ª Vara da Fazenda

Pública da Comarca de Sal-
vador e professor de Direito
da Faculdade de Tecnologia
e Ciências da Bahia (FTC).

Plenária
A Sessão Plenária do Pleno do
TJ, dirigida pelo Presidente
Lourival Almeida Trindade,
ocorreu de forma virtual, por
conta da pandemia do coro-
navírus (COVID-19) e recon-
duziu ainda, ao cargo de juiz
efetivo da TRE-BA, o desem-
bargador Mário Alberto Si-
mões Hirs, com 24 votos.

O TRE-BA é formado por
dois Juízes dentre os Desem-
bargadores e dois Juízes den-
tre os Juízes de Direito, esco-
lhidos pelo Tribunal de Jus-
tiça; dois Juízes, também in-
dicados pelo Tribunal, dentre
seis advogados, e um Juiz in-
dicadopeloTribunalRegional
Federal que é nomeado pelo
presidente da República.

Segundo a Constituição e
o Regimento Interno do TRE,
dos dois juízes da classe dos
Desembargadores,umexer-
cerá o cargo de presidente,
após eleição entre os pares
na própria Corte Eleitoral, fi-
candoreservadoaosegundo
o cargo de vice.

OMISSÃO

Caso de Pazuello vai à 1ª instância
DA REDAÇÃO

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Ricardo
Lewandowski determinou
nesta ontem que seja envia-
do à primeira instância o in-
quérito sobre suposta omis-
são do ex-ministro da Saúde
Eduardo Pazuello noenfren-
tamento da pandemia no
Amazonas. A investigação
tem como foco o colapso da
saúde em Manaus, no início
deste ano.

Lewandowski atendeu a
um pedido da Procurado-
ria-Geral da República

(PGR). As investigações terão
continuidade na Procurado-
ria da República do Distrito
Federal porque, ao ser exo-

nerado do cargo na última
terça-feira, Pazuello perdeu
o foro privilegiado.

O STF entende que as in-
vestigações devem perma-
necer na Corte quando os
fatos investigados tiverem
relação com o mandato ou
tiverem sido cometidos em
função do cargo.

“Cessado o exercício da
função pública que atrai a
competência originária em
matéria penal desta Supre-
ma Corte, deixa de existir a
prerrogativa de foro perti-
nente aos ministros de Es-
tado, sendo de rigor o en-

caminhamento do inquéri-
to ao primeiro grau de ju-
risdição para o eventual
prosseguimento das inves-
tigações”, escreveu Lewan-
dowski.

O magistrado ressaltou
que, como os supostos fatos
foram praticados na sede do
Ministério da Saúde em Bra-
sília, o caso deve ser reme-
tido à Justiça Federal do
DF.

O inquérito foi aberto em
janeiro a pedido da PGR e,
com isso, Pazuello passou a
ser investigado pela Polícia
Federal.

A investigação
tem como foco
o colapso da
saúde em
Manaus no
início do ano

PANDEMIA É a primeira vez que o aliado de Bolsonaro
faz menção indireta ao uso de CPIs e do impeachment

Lira: sem correção
de rumo, pode haver
“remédios amargos”
HELOÍSA CRISTALDO
Agência Brasil, Brasília

O presidente da Câmara, de-
putado Arthur Lira (PP-AL),
afirmou ontem que o Con-
gresso Nacional não vai to-
lerar mais erros na condu-
ção do combate à pandemia
de covid-19. O parlamentar
argumentou que é necessá-
rio um “freio de arrumação”
até que medidas necessárias
e “posturas inadiáveis” se-
jam adotadas.

“Os remédios políticos no
Parlamento são conhecidos
e são todos amargos. Alguns,
fatais. Muitas vezes são apli-
cados quando a espiral de
erros de avaliação se torna
uma escala geométrica in-
controlável”, disse, durante
sessão do plenário. “Vive-
mos nestes dias o pior do
pior, as horas mais doloro-
sas da maior desgraça hu-
manitária que se abateu so-
bre nosso povo”, acrescen-
tou.

Sem direcionar a crítica,

Lira afirmou que está “aper-
tando um sinal amarelo” e
que a responsabilização do
sistema de saúde no país é
tripartite, envolvendo o Exe-
cutivo federal, estados e mu-
nicípios.

“Como presidente da Câ-
mara dos Deputados, quero
deixar claro que não fica-
remos alienados aqui, vo-
tando matérias teóricas co-
mo se o mundo real fosse
apenas algo que existisse no
noticiário. Estou apertando
hoje um sinal amarelo para
quem quiser enxergar: não
vamos continuar aqui vo-
tando e seguindo um pro-
tocolo legislativo com o
compromisso de não errar
com o país se, fora daqui
erros primários, erros des-
necessários, erros inúteis,
erros que são muito meno-
res do que os acertos come-
tidos continuarem a ser pra-
ticados”, afirmou o deputa-
do.

Segundo Lira, o foco da
pauta de votações da Câma-

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Eleito com o apoio de Bolsonaro e do Centrão, Lira tem subido o tom contra aliado

Discurso duro
veio após
reunião que
criou comitê
nacional contra
a Covid-19

ra será concentrado em
ações de combate aos efeitos
da Covid-19 no país. “Falo de
adotarmos uma espécie de
esforço concentrado para a
pandemia” durante duas se-
manas em que os demais te-
mas da pauta legislativa so-
freriam uma pausa para dar
lugar ao único que importa:
como salvar vidas, como ob-
ter vacinas, quais os obstá-
culos políticos, legais e re-
gulatórios precisam ser re-
tirados para que nosso povo
possa obter a maior quan-
tidade de vacinas, no menor

prazo de tempo possível",
destacou.

Arthur Lira também de-
fendeu a vacinação contra
covid-19 e ressaltou que, pa-
ra que a imunização chegue
a mais brasileiros, é preciso
ter boas relações com a Chi-
na.

"Paravacinar,temosdeter
boas relações diplomáticas,
sobretudo com a China, nos-
so maior parceiro comercial
e um dos maiores fabrican-
tes de insumos e imunizan-
tes do planeta. Para vacinar,
temos de ter uma percepção

correta de nossos parceiros
americanos e nossos esfor-
ços na área do meio ambien-
te precisam ser reconheci-
dos, assim como nossa in-
terlocução", disse.

Reunião
Na manhã de ontem, Lira
participou de reunião com o
presidente Jair Bolsonaro.
Na ocasião foi anunciada a
criação de um comitê de co-
ordenação nacional para o
combate à pandemia. O gru-
po terá reuniões semanais e
será formado pelo chefe do

Executivo e os presidentes
do Senado, Rodrigo Pacheco,
e da Câmara e outros mem-
bros.

A medida foi decidida em
reunião pela manhã, no Pa-
lácio da Alvorada, onde Bol-
sonaro recebeu, além dos
presidentes do Parlamento,
o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Luiz
Fux, o procurador-geral da
República, Augusto Aras,
governadores, ministros de
Estado e representantes de
instituições independen-
tes.

ERRATA: No anúncio publicado neste
jornal no dia 18/03/2021, referente ao
leilão ITAÚ que aconteceria no dia
29/03/2021 a par!r das 15h00 teve a
d a t a d o l e i l ã o a l t e r a d a p a ra
08/04/2021apar!r das15h00.

Leiloeira Oficial: Dora Plat - Jucesp 744
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677

www.ZUKERMAN.com.br

ESTA PUBLICAÇÃO CORRIGE A ANTERIOR.

ERRATA:Noanúnciopublicadoneste jornal
nos dias 12, 16 e 19/03/2021 referente ao
LeilãoBradescode22 imóveis, onde leu-se
Data do Leilão: 26/03/2021 a par!r das
14h00 - LEIA-SE: Data do Leilão:
05/04/2021apar!rdas14h00.

Leiloeira Oficial: Dora Plat - Jucesp 744.
ESTA PUBLICAÇÃO CORRIGE AS ANTERIORES.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES
www.ZUKERMAN.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021. SISTEMA REGISTRO DE PREÇO. O
Município de Monte Santo no Estado da Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados,
a publicação do Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SISETMA REGISTRO
DE PREÇO Nº 008/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes, para informatização
das Unidades de Saúde e o processo de adesão deste município, por meio da Portaria 3.474 de
17/12/2020, a receber incentivo financeiro federal de capital para informatização das equipes
de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária. A abertura das propostas ocorrerá no dia
08/04/2021, com início da disputa de lance as 09h:00min do mesmo dia. Os interessados poderão
adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200,
Bairro Centro, no horário das 08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.
licitacoes-e.com.br, e/ou pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 23 de março de 2021,
Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO. A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA informa que realizará a seguinte licitação: Republicação TP nº 001/2021 - OBJETO:
Contratação de empresa para a execução de serviços de limpeza pública urbana do Município,
atendendo as necessidades da Secretaria de Transporte e Serviços Públicos do Município de
Muniz Ferreira, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 09/04/2021 – Horário:
14h00min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.
br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com Tel. 075 3663-2113.
Muniz Ferreira, 22 de março de 2021 Carine Barbosa Sampaio – Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o LANÇAMENTO da licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº 07/2021–REGISTRODEPREÇOS. Objeto:Aquisição de gêneros alimentícios
(cesta básica), visando à concessão e a distribuição aos usuários dos serviços da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social–SEDES. Abertura: 08/04/2021 às 09:00h. Os
interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente através do site da Prefeitura
www.diasdavila.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Karynne Dórea – Pregoeira Oficial. Alberto
Pereira Castro – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO N 10/2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP 08/21. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de materiais de expediente
e armarinho. Dia 07/04/21 às 14h. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/21. Menor valor por lote. Objeto:
aquisição de materiais de construção. Dia 09/04/21 às 14h. ///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/21.
Menor valor por item. Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado. Dia 12/04/21 às 14h. Edital:
americadourada.ba.gov.br. Informações: na CPL, tel. 7436922000 ou e-mail: licitacao.americadourada@
gmail.com. América Dourada/Ba, 24 de março de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

PREGÃO PRESENCIAL 09/21. REPUBLICAÇÃO. Menor valor por item. Objeto: fornecimento de
Combustíveis Líquidos Automotivos (gasolina comum, etanol, óleo diesel s-10 e óleo diesel s-500)
na sede. Dia 08/04/21 às 14:30h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou
e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 23 de março de 2021. Atílio Araújo Sabino.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

TOMADA DE PREÇOS 01/21. Objeto: continuação na construção de melhorias sanitárias domiciliares
na zona rural do Zabelê. Dia 12/04/21 às 9h. ////// TOMADA DE PREÇOS 02/21. Objeto: construção
da praça do mutirão. Dia 12/04/21 às 14h. Edital: na sede, Praça Dr. Araújo Pinho, 14 e http://www.
ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/home. Informações: e-mail licitacaoecontrato.
pmcm@hotmail.com. Coração de Maria/Ba, 25 de março de 2021. Vanessa Mota da C. Santos.
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

TOMADA DE PREÇOS 04/21. Objeto: empresa especializada para apoiar na revisão da lei do Plano Diretor
Participativo do Município. Técnica e Preço. Dia 23/04/21 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba,
25/03/21. Joazino A. Machado. Pres. CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

EDITAL DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO 01/21. Objeto: seleção temporária de
permissionários de uso não-oneroso dos quiosques da Praça Capitão Silvino. Entrega da
documentação: das 9h até 12h de 13/04/21, na CPL. O instrumento convocatório e os anexos: http://
www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/ba/pmjequie/diario. Informações: na CPL, Praça Duque de
Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268000. Jequié/Ba, 23 de março de 2021. Zenildo
Brandão Santana. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

A Pregoeira realizará licitação na modalidade de PP n° 022/2021 PA nº 050/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR
LOTE. Objeto: REGISTRO DE PREÇO COM BASE NA TABELA SINAPI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, INERENTES À
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS DO
MUNICÍPIODECASTROALVES, COMFORNECIMENTODEPEÇAS,MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS
E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDA NESTE TERMO DE
REFERÊNCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL
DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI. Abertura: às 09h dia 09/04/2021, na sala
da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro
Alves – BA, 24/03/2021. Naiane Souza, pregoeira

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021

O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo. Pregão
Eletrônico SRP nº. PE005/2021, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 863729. Objeto
Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículo, sem
motorista, para atender as necessidades do CONVALE, na execução do Convênio nº 027/2020, celebrado com a
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, no dia: 08 de abril de 2021 ás 10:00h. Edital disponível
no site: http://sai.io.org.br/ba/convale/site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3533 – 2739, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 hs. Maracás – Estado da Bahia, 24 de março de 2021.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA
CNPJ N: 18.163.789/0001-67

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO. Nº: 005/2021.

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 015/2021 destinada à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO
E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, de 06 de abril de
2021, às 09:00hs, fica PRORROGADA para dia 07 de abril de 2021, às 09:00hs, Em decorrência da Suspensão
do transporte coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado pelo Decreto Estadual nº 20.331 de 23 de
março de 2021.
A entrega e abertura dos envelopes de propostas e documentos será na Secretaria de Administração Municipal,
situada na Trav. Rotary Clube s/n ( Antigo Colegio Luiz Viana Filho) Centro - Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-se
à disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às 13:00h. Demais publicações
e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou pelo tel. (73) 3238-1712. Itajuípe -
Bahia, 24/03/2021. CHARLES O. DOS SANTOS - Pregoeiro - Decreto 006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 08/04/2021,
às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa para fornecimento de cartuchos e tonners
compatíveis para atender as necessidades deste Município, conforme descrição do Anexo I do edital. Os
interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, https://
www.riodoantonio.ba.gov.br. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021
O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 09/04/2021,
às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa para o fornecimento de Pneus, Câmaras de
ar e Protetores para os diversos setores desta municipalidade, conforme descrição do Anexo I do edital. Os
interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, https://
www.riodoantonio.ba.gov.br. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 - A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados que se
realizará Chamada Pública n° 001/2021, Processo Administrativo 002/2021, Tipo: COMPRA INSTITUCIONAL COM
DISPENSA DE LICITAÇÃO - CRITÉRIO DESEMPATE. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar,
empreendedor rural familiar, associações ou cooperativas da agricultura familiar, para atender aos alunos da Rede
Municipal de Ensino do Município de Euclides da Cunha-Bahia, no ano letivo de 2021. Atendendo os Programas do
Governo Federal – FNDE, (PNAE/PNAC/PNAP e INTEGRAL). Sessão de Abertura: às 08:30 horas do dia 12/04/2021
e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - Bahia, local Centro
Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias. Maiores informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 hrs
às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - BA, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, das 08h às 12h. Agnailton Evangelista dos Santos Júnior - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, que foi
RETIFICADO o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2021, cujo objeto é “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE”, devendo ser
desconsiderado o Edital disponibilizado anteriormente no Portal da Transparência. Em virtude da retificação do
Edital, ficam prorrogadas as datas que passarão ser as seguintes: Acolhimento de proposta 08:00h do dia
09/04/2021, Abertura de Proposta 09:00h do dia 13/04/2021 Disputa 09:00h do dia 15/04/2021. Motivo:
Problemas Técnicos no Sistema Licitações-e do Banco do Brasil, que impossibilitaram a disponibilização dos
Editais, motivando as suas retificações e respectivas prorrogações dos prazos. OBS: O edital retificado já se
encontra disponível no sistema Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 122/2021, N° da Licitação: 862651.
Jaguaripe-BA, 24 de março de 2021.

David Casais de Carvalho
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021.

CREDENCIAMENTO 001-2021 - A Prefeitura Municipal de Aramari através da Comissão Permanente de Licitação
(COPEL), torna público para o conhecimento dos interessados que a partir de 26 de março de 2021 até o dia 07
de abril de 2021, de segunda a sexta - feira das 09 hs até as 12:00hs, a realização do Credenciamento 001-2021,
que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS, DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS), NA MICRORREGIÃO NORDESTE, o mesmo será feito no Centro Administrativo Municipal (CAM),
Rua do Bendegó, s/n, Centro – Aramari – Bahia, a analise da documentação será feita as 08:00 hs do dia 08 de
abril de 2021(Horário local), para maiores informações pelo telefone (75) 3432-1175, Ramal 208. E por e-mail
copelaramari@gmail.com. Rita de Cassia dos Santos Silva, Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 009/21 – CONDER
Abertura: 22/04/2021, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL,
LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS – BAHIA. O Edital estará à disposição dos
interessados na COPEL, na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 – Narandiba – Salvador – BA ou poderá
ser solicitado através do e-mail: copel@conder.ba.gov.br, a partir das 13h:30m do dia 30/03/2021. Salvador - BA,
24 de março de 2021. Janilton Santos Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em exercício.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO


