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REPERCUSSÃO Parlamentares avaliam consequência da tentativa de Bolsonaro de interferir na PF

Impeachment parece distante,
avaliam deputados baianos

ACENO

Ministros levam
a Bolsonaro
convite para
posse no TSE
ANDRÉIA VERDÉLIO
Agência Brasil, Brasília

RODRIGO AGUIAR

Mesmo com os relatos referentes ao vídeo da reunião
ministerial exibido na Polícia Federal em Brasília, o
impeachment do presidente Jair Bolsonaro ainda parece um cenário pouco provável, analisam integrantes
da bancada baiana na Câmara dos Deputados. Segundo relatos de quem assistiu, Bolsonaro teria, na
ocasião, associado a troca no
comando da PF no Rio de
Janeiro à necessidade de
proteger seus familiares.
Filiado ao PP, legenda integrante do chamado centrão, o deputado Cacá Leão
não quis comentar sobre a
citada reunião sem ter acesso ao material. “A gente escuta as versões, tem que ver
o que vai aparecer”, afirmou
o parlamentar.
Cacá também se colocou
contra o impeachment de
Bolsonaro nas circunstâncias atuais. “O presidente é
legitimado pelas urnas. Para
a democracia, seria péssimo
ter os dois últimos presidentes eleitos ‘impitimados’. Só
se houver fatos concretos
realmente”, defendeu.
Sobre os movimentos do
centrão – bloco que negocia
apoio ao governo em troca
de cargos –, o deputado afirmou que o diálogo “existe
desde que o governo começou”. “A gente tem procurado ajudar o governo e o Brasil a vencer os problemas”,
acrescentou.
O deputado João Roma
(Republicanos) disse que o
“mundo político” tem se
preservado de uma maneira
geral quando o tema é um
possível
impeachment.

Clima no
Congresso segue
favorável ao
presidente

Antônio Cruz / Agência Brasil / 14.11.2019

Integrante do
bloco de
oposição ao
governo
Bolsonaro, a
deputada
federal Alice
Portugal
(PCdoB) disse
que é preciso
aguardar

ELEIÇÃO - NOVA GESTÃO SESCAP BAHIA – 2020/2022
EDITAL DE CONVOCACÃO

Faço saber que no dia 27 de maio de 2020, no horário das 08:00 às 16:00 horas, em 1ª convocação com até 50%
dos associados, serão realizadas na sede do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia – AV. ACM, 2573, Ed. Royal Trade, sala
209 – Candeal de Brotas – Salvador/BA, eleições da nova diretoria, e em 2ª convocação no dia 28 de maio de
2020, no mesmo horário, com até 30% dos associados ou ainda em 3ª convocação no dia 29 de maio de 2020,
no horário acima, com até 20% dos associados, e, em se tratando de chapa única a realização se dará 02 (duas)
horas após a primeira convocação com qualquer número de eleitores presentes, abrindo-se prazo de (10) dias
durante o período de 15 a 25 de maio para registro das chapas que deverão ser constituídas de 08 diretores efetivos,
com igual número de suplentes, 03 conselheiros efetivos e 03 suplentes, 02 representantes e 02 suplentes junto
a Federação Nacional, para mandato com período de 01 de junho de 2020 a 31 de maio de 2022, no horário de
expediente normal, de acordo com o que dispõe as normas estatutárias. Salvador, 14 de maio de 2020. ALTINO DO
NASCIMENTO ALVES – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO , torna publico a licitação
Pregão Eletrônico nº 15/2020 – OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIS) e Materiais diversos para atender as Unidades
de Saúde da família Carlos Silveira Andrade e USF Marimbondo e SAMU 192, bem como os
profissionais de saúde que atuam na assistência a Pandemia do COVID 19, neste Município de
Lafaiete Coutinho / BA, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 20/05/2020 – Horário:
09:00hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. O Edital encontra-se disponível no Portal da
Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel. .(73) 3541-2125. Lafaiete Coutinho, 14 de maio de
2020. Bruna da Silva Neris-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM - BAHIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020 - SRP, Tipo: Menor Preço Por Lote, Abertura: Dia 26 de maio de 2020, na
Sede da Prefeitura, às 08h00min, Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de utensílios diversos, com
o objetivo de equipar e atender as necessidades das Secretarias Municipais de Caém.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 - SRP, Tipo: Menor Preço Por Lote, Abertura: Dia 26 de maio de 2020, na
Sede da Prefeitura, às 10h00min, Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de materiais elétricos, para
manutenção geral da iluminação pública do município de Caém, Bahia.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020- SRP, Tipo: Menor Preço Por Lote, Abertura: Dia 26 de maio de 2020, na
Sede da Prefeitura, às 14h00min, Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de ar condicionado,
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e imobiliários, com o objetivo de equipar e atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Caém. Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações
adicionais no Setor de Licitações com a CPL, à Praça Desembargado Souza Dias 13, Centro, CEP –44.730-000,
Caém- Ba. Fone (74) 3636-2012 e/ou através do e-mail licita.caem@gmail.com, das 8:00 às 12:00 horas. Caém
- BA, 13 de maio de 2020. Wecsley Miranda Vieira. Pregoeiro Oficial/Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 013/2020

O Município de Eunápolis torna público que será realizada nova sessão para recebimento de propostas
referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, objetivando o: Registro de preços para a futura e eventual
contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e serviço de translado em atendimento
as necessidades da Secretaria de Assistência Social. Tipo: Menor Preço Global, tendo em vista que foi
declarado FRACASSADO. Nova Sessão de Abertura: 26 de Maio de 2020, às 09:00 horas, O edital se
encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos
poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.
br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail: eunapolislicitacoes.e@gmail.com. Em, 13 de Maio
de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 014/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº 014/2020, objetivando a
Aquisição de 01 (um) veículo zero km tipo van adaptada para cadeirante em atendimento as necessidades
da Secretaria de Saúde deste Município, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço
Global. Sessão de Abertura das propostas: 27 de Maio de 2020, às 09:00 horas. O edital se encontra
à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos poderão ser
vistas no Diário Oficial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores
informações através do e-mail: eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito
na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia. Em, 13 de Maio
de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2020 (SRP)

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº 015/2020 (SRP), objetivando
o Registro de preço para futura e eventual aquisição combustíveis, óleos lubrificantes e outros para
abastecimento e manutenção de veículos e máquinas da Administração Pública Municipal, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 26 de Maio de
2020, às 10:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As
divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site http://www.
eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.
com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº
45.820.120, Eunápolis - Bahia. Em, 13 de Maio de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

“Mesmo que se desencadeie,
é impossível se tramitar em
menosde90dias.Nós temos
pandemia, crise econômica
e teremos também uma crise política?”, questionou.

Aproximação

“O Republicanos está nessa linha de aproximação com o
governo, e muitos partidos estão nessa tese de responsabilidade, mesmo o Democratas. Não é o momento de acelerar em politiquês, de impeachment, de acirrar isso agora.
Isso pode soar como um certo
oportunismo para a população. É um jogo muito arris-

cado”, analisou o deputado. Já
o deputado Leur Lomanto Jr.
(DEM) elogiou a atuação do
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seu correligionário,
durante a crise do coronavírus. Na terça-feira, Maia defendeu, em manifestação enviada ao Supremo Tribunal
Federal (STF), que não há prazo na legislação que o obrigue
a avaliar um pedido de impeachment de Bolsonaro.
“Não se pode perder o foco
e o rumo. O Congresso tem
que estar 100% focado em
aprovar medidas que possam ajudar a combater o coronavírus e restabelecer a

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/2020. Dia 25/05/2020 às 15h. Objeto: fornecimento de material elétrico.
Edital: na CPL, de 8 às 12h ou http://www.americadourada.ba.gov.br/licitacoes. América Dourada/Ba,
12/05/2020. Ivanilson Carvalho R. Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado
de alimentação preparada para atender a demanda das diversas secretarias do Município de Planaltino-BA. A licitação
ocorrerá no dia 27 de maio de 2020, às 08:30 h. Edital disponível no site: http://www.planaltino.ba.io.org.br/diárioOficial.
Maiores informações pelo telefone: (73)3544-2318. 12 de maio de 2020. Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 009/2020

O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2020. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS,VISANDO
ATENDER A SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO - BAHIA. Cuja sessão será realizada no
dia 25 de maio de 2020 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75)
3428-2124/2316. Pedrão, 12 de maio de 2020. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 16.429.268/0001-83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

O Município, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 142/2008, faz
saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 22/05/2020 às 09:00 hs, proposta de
preço, com objeto Contratação de empresas para aquisição de Material de Construção e consumo em geral,
do interesse de diversas Secretarias Municipais, do Município de São José da Vitória, tipo menor preço por
lote, São José da Vitória(BA), 12/05/2020, JEOVÁ NUNES DE SOUZA, Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020

O Município, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 142/2008, faz
saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 22/05/2020 às 11:00 hs, proposta de
preço, com objeto contratação de empresa para aquisição de refeições, do interesse de diversas Secretarias
Municipais, do Município de São José da Vitória, tipo menor preço por lote, São José da Vitória(BA),
12/05/2020, JEOVÁ NUNES DE SOUZA, Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA
CNPJ N: 14.147.466/0001-29

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 009/2020
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Município de Almadina – Bahia comunica aos interessados que fará realizar no dia 26 de Maio de 2020, às 08:00:00
horas, no Prédio da Prefeitura, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina – Bahia, na modalidade Pregão
Presencial-SRP 009/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO DE 2020, CONFORME ANEXO I, e conforme especificações
constantes no edital e Termo de Referência e modelo de Proposta, anexos do edital, através de Registro de Preços,
quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá
ser adquirido no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, dúvidas poderão ser tiradas através do email: almadinalicitacao@
gmail.com ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial
do Município.Almadina (BA), 11 de Maio de 2020. Dalton Luiz Almeida Filho.Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ N: 16.418.766/0001-20

nossa economia. Não vejo
momento propício para se
pensar em outra coisa”, afirmou Leur. O DEM é presidido pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, que tem dito
não ver elementos para se
discutir um impeachment.
Integrante do bloco de
oposição ao governo, a deputada Alice Portugal (PCdoB) disse que é preciso
aguardar. “Se puser para votar hoje, nós não temos força. Não é por falta de pedido”, afirmou.
LEIA MAIS EM
WWW.ATARDE.COM.BR/POLITICA

O presidente Jair Bolsonaro
recebeu ontem em seu gabinete no Palácio do Planalto o presidente eleito do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto
Barroso, e o vice-presidente
eleito, ministro Luiz Edson
Fachin. Eles levaram ao presidente o convite para a posse na Corte, que acontecerá
no próximo dia 25 de
maio.
Para respeitar a recomendação de distanciamento socialemrazãoda pandemia da
Covid-19, o TSE informou que
o evento será realizado com
uma mesa virtual, para a qual
serão convidados os representantes dos três poderes.
Ontem, na saída do Palácio da Alvorada, ao ser questionado sobre a realização
das eleições municipais em
outubro deste ano, Bolsonaro disse que o assunto está
fora da sua alçada. “Já tenho
problema demais para me
meter mais nesse”.
Em uma conversa virtual
com a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
no início do mês, o ministro
Barroso admitiu que a data
do pleito, cujo primeiro turno está marcado para 4 de
outubro, pode mudar.
Segundo o ministro, a decisão deve ser pautada por
parâmetros sanitários e não
políticos. “Por minha vontade, nada seria modificado
porque as eleições são um
rito vital para a democracia.
Portanto, o ideal seria nós
podermos realizar as eleições. Porém há um risco real,
e, a esta altura, indisfarçável,
de que se possa vir a ter que
adiá-las”, disse Barroso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO PRESENCIAL 16/2020. Menor valor por item. Objeto: aquisição de 01 ônibus rodoviário, 0Km, fabricação
nacional, ano/modelo a partir de 2019. Dia 26/05/2020 às 9:30h. ///////////////// TOMADA DE PREÇOS 04/2020. Menor
valor global. Objeto: para implantação de melhorias sanitárias domiciliares na Gameleira, Conquista e sede, conforme
proposta Convênio FUNASA CV 0068/19, firmado entre a FUNASA e PMJD. Dia 04/06/2020 às 9:30h. 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, 13/05/2020. Elton G. Carneiro. Presidente da CPL.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30844565.2020.PE.0045.SESIPIA
Objeto: Fornecimento de placas de forro em fibra mineral e acessórios
Abertura: 25/05/2020 às 10h (horário local)
Retirada do Edital, a partir de 14/05/2020, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 14/05/2020
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 009/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PASSEIO),
conforme proposta n 11228.937000/1180-04, celebrada entre o Município de Itororó e o Ministério da
Saúde. A Sessão ocorrerá no dia 27 de maio de 2020, às 10:00h (dez horas), no Portal de licitações do
Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.
itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.
org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 12 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2020 - PRORROGAÇÃO - O Município de Coribe
- Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Lei n.º 13.979/20 e a Lei n.º 8.666/93,
fará realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para a execução
de serviços de diversos profissionais horistas destinados a ampliação da cobertura assistencial como uma
das medidas temporárias e emergenciais das ações de prevenção e enfrentamento ao contágio decorrente da
pandemia de Covid-19 pelo Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, cuja abertura estava prevista para dia
14/05/2020 às 08hs00min, foi prorrogada para o dia 18/05/2020 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, 13 de maio de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2020 - 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 Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para
locação de veículos diversos para atendimento as Secretarias Municipais de Coribe, abertura no dia 26/05/2020
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, 13 de maio de 2020. Gesandro
Soares de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 076/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço por lote.
Tem como objeto: A obtenção de registro de preços para contratação de empresa especializada para aquisição de
pneus e acessórios para atender os veículos pertencente a Frota do Município de Ituberá. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.com.br, www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de
Licitações e Gestão de Contratos com endereço na Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa
Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às
13:00 horas. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar,
na internet, a página www.licitacoes-e.com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia
15/05/2020 até às 08h:00m do dia 26/05/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será
aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 26 de maio de 2020. Ituberá, 12 de maio de 2020 -CARLOS BENEDITO
GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para Prestação de
serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Caraíbas-BA conforme
especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por Item. Data de abertura: 26/05/2020, às 09:00h. Local:
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações e Edital no Fone:
(77) 3443-1010 e e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial:
http://www.caraíbas.ba.io.org.br/diariooficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo as Leis Federais nº 8.666/93, com suas ulteriores
alterações, torna público a abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2020
do tipo menor preço Global, para o dia 29/05/2020, às 09:30h na Sede da Prefeitura, situada à
Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia, Fone: (77) 34431010. OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para Prestar Serviços Na Pavimentação De
Ruas Em Paralelepípedo Com Drenagem Superficial Nas Localidades Rua 03 E Rua 04, Distrito De
Vila Mariana, Munícipio De Caraíbas Bas, de acordo com as especificações constantes do Edital.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Edital e outros
atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de
Caraíbas-Ba, disponível no site http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
CORRENTINA
CNPJ 16.430.621/0001-45

PREGÃO PRESENCIAL NO. 006/2020- PP

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente torna
público, a todos, que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL 006/2020, objetivando
a contratação de empresa para confecção de serviços gráficos para esta Câmara,
conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I - Termo
de Referência do Edital. Abertura: 27/05/2020, às 08h30min. 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 11 de maio de 2020. Adenilson Pereira de Souza – Presidente.

