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ETERNA MUSA A ex-modelo que marcou história dos concursos de miss foi
enterrada ontem no Cemitério Santíssimo Sacramento, no Rio de Janeiro

Morre baiana Martha Rocha,
ícone de uma era no Brasil
Acervo Revista O Cruzeiro

THIAGO CONCEIÇÃO
E AGÊNCIAS

A soteropolitana Martha Rocha, primeira Miss Brasil, foi
enterrada ontem no Cemitério Santíssimo Sacramento, no Rio de Janeiro. Ela morreu no último sábado, em
Niterói, na Região Metropolitana do Rio, aos 87 anos.
Maria Martha Hacker Rocha foi eleita a primeira Miss
Brasil na era dos concursos
anuais, em junho de 1954 (a
primeira eleição da Miss
Brasil no País havia ocorrido
em 1930, que consagrou a
gaúcha Yolanda Pereira). A
histórica eleição da baiana
Martha Rocha aconteceu em
um concurso no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro.
Na época, Martha tinha apenas 21 anos.
De acordo com Roberto
Macedo, pesquisador, escritor e atual coordenador do
Miss Brasil, Martha Rocha
marcou o processo de valorização do concurso e da
ideia de nacionalidade. “O
Brasil estava vivendo uma
crise existencial, a Seleção
tinha acabado de perder a
Copa do Mundo de 54 (depois do trauma do vice-campeonato em casa em 1950).
Porém, Martha, uma das
mulheres mais lindas que
conheci, reviveu o sentimento de patriotismo da população”, avalia Macedo.

Duas polegadas

No concurso de Miss Universo, no mesmo ano, Martha ficou em segundo lugar,
atrás da norte-americana
Miriam Stevenson. Na época, relembra Roberto Macedo, Martha só perdeu o título

No concurso
de Miss
Universo,
também em
1954, Martha
ficou em
segundo lugar
Em 1995,
vítima de
um golpe, a
ex-modelo
perdeu 2
milhões de
dólares
Martha desfilando em carro aberto em Long Beach
por “duas polegadas” na largura do quadril.
Martha Rocha teve dois
filhos com o banqueiro
português Álvaro Piano,
que morreu em um desastre de avião, fato que causou comoção no Brasil, cuja
população acompanhava
de perto, por meio dos veículos de comunicação, a vida da popular ex-miss. Aos
23 anos, de volta ao Brasil,
se casou com Ronaldo Xavier de Lima e teve outra
filha, a artista plástica Claudia Xavier de Lima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020/SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA torna público para conhecimento dos interessados a
publicação da seguinte licitação na modalidade: PREGÃO ELETRONICO nº. 008/2020/SRP, que tem por
objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para aquisição de equipamentos de proteção
individual para enfrentamento da doença COVID-19, classificada como pandemia pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), no município de Aratuípe, através do Sistema de Registro de Preços, no dia
10/07/2020, HORÁRIO: 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA). LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: WWW.LICITACOES-E.COM.BR. Poderá ser solicitado edital e informações
sobre a licitação acima através do e-mail: aratuipelicita@gmail.com. Telefone: (075) 3647-2110. Publicação
na íntegra: http://www.aratuipe.ba.io.org.br/acessoainformacao. Aratuípe - BA, 06 de julho de 2020.
LUZINEIDE BRITO DOS SANTOS. Presidente da CPL/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 – P.A n° 064/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO:
Objetivando contratação de especializada para execução de obra de construção de centro Olímpico no Município
de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 06 de Agosto de 2020, às 08h:30
local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no
endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 13:00. www.doem.org.br/ba/
prado/editais. Prado – BA, 02 de Julho de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2020 – P.A n° 058-060-063-065/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando contratação de especializada para execução de obra de construção de creche, escola
com quadra, refeitório e garagem no Município de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital
Data e horário: 06 de Agosto de 2020, às 13h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado
Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124
no horário 08:00 as 13:00. www.doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 02 de Julho de 2020. Mayra Pires
Brito – Prefeita Municipal.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2020 – P.A n° 058-060-063-065/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando contratação de empresa especializada para execução de obra de reforma e ampliação de
escolas do Município de Prado - BA Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 06 de Agosto
de 2020, às 16h:00 local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/
BA. Informações: no endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 13:00. www.
doem.org.br/ba/prado/editais. Prado – BA, 02 de Julho de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

Em 1995, perdeu todo seu
dinheiro para o cunhado.
“O cunhado deu um golpe
de 2 milhões de dólares nela. Foi terrível. Ela teve um
final de vida pobre”, lembra
Macedo.

Legado

Macedo acrescenta que Martha influenciou toda a cultura brasileira. “O nome da
modelo virou marcas de tênis, caminhonete, bolo. Até
de uma espécie de água marinha. Ela foi muito importante”, conclui.

O prefeito ACM Neto lamentou a morte da ex-Miss
Brasil Martha Rocha, que segundo ele “projetou para o
mundo a beleza da Bahia".
"Crescemos ouvindo a
história dessa ilustre baiana, símbolo de uma terra
que passou a atrair os olhares do turismo mundial. Assim como Jorge Amado,
João Gilberto e Dorival
Caymmi, Martha Rocha foi
muito importante na construção do imaginário baiano”, destacou, em nota, o
prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

AVISO DE COTAÇÃO. O Município de Itapetinga através do seu Pregoeiro Oficial, comunica a abertura de procedimentos
administrativos para recebimento de cotações, referente à aquisição de 03(três) aparelhos respiradores novos
conforme requisição e termo de referência, em atendimento à Secretaria de Saúde. O formulário de cotação deverá
ser solicitado pelo e-mail. licitacaopmitapetinga@gmail.com.Informações no setor de licitações ou através do e-mail:
licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga, Bahia, 29 de Junho de 2020.Cristophe Sérgio S. Silva. Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 007/2020 – Objeto: contratação de empresas para o fornecimento de itens alimentícios para a composição de
kit alimentação, que será distribuído aos alunos matriculados na rede municipal de ensino durante o período de
pandemia do novo corona vírus. As proposta poderão ser incluídas no sistema www.licitacoes-e.com.br, a partir
da data 06/07/2020 às 14:00 horas. Divulgação da proposta de preço e abertura: 16/07/2020 a partir das 10h00min.
(horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site: www.licitacoes-e.com.br ou na sala do
setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com sede Praça Professor Salgado, 200 – Centro
- Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33, no horário das 08:00
às 12:00h ou através de email: licitacao.montesanto@gmail.com.
Monte Santo-BA, 06 de julho de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
AVISO: TOMADA DE PREÇOS 02/2020. PA 495/2020. Objeto: implantação de obras de pavimentação em
vias públicas no povoado de Campo Alegre integrado a sede, Contrato de repasse 1068933-57 e SICONV
895274/2018. Dia 21/07/2020 às 9h. Edital: na sede, Rua Almir José de Oliveira, 73, de 8 às 12h, e-mail:
licitacao.pmrj@hotmail.com, tel. 7532642762. /////////////////// Torna público o RESULTADO do PP SRP 17/2020,
PA 300/2020, objeto: aquisição de materiais de construções. Após análise documental e o julgamento das
propostas, declara-se vencedoras: TJP Material de Construção EIRELI, CNPJ 33.524.520/0001-52, lotes I, II e III;
E IP Soluções em TI e Materiais Eletricos em Geral LTDA, CNPJ 19.071.791/0001-79, para lote IV. /////////////////////
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO: Homologa e adjudica o PP SRP 17/2020, objeto: aquisição de materiais de
construções. Contratada: TJP Material de Construção EIRELI, CNPJ 33.524.520/0001-5, lote I – valor: R$
960.000,00, lote II – valor: R$ 425.000,00 e lote III – valor: R$ 1.120.000,00; E a IP Soluções em TI e Materiais
Eletricos em Geral LTDA, CNPJ 19.071.791/0001-79, lote IV - valor R$ 204.000,00. Riachão do Jacuípe/Ba, 29
de junho de 2020. José Ramiro F. Filho. Prefeito.

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
022/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais Médico Hospitalares - Penso,
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itororó. A Sessão ocorrerá no dia 16 de
julho de 2020, às 09:00h (nove 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. ItororóBahia, 03 de julho de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP
n° 023/2020, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de consulta especializadas
e exames específicos/complementares para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Itororó. A Sessão ocorrerá no dia 17 de julho de 2020, às 09:00h (nove 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, 03 de julho de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista a realização da TP 02/19, objeto: conclusão de construção de praça pública e
revitalização da orla da Lagoa da Pipoca, dia 26/07/2020 às 13h e mediante recebimento de oficio solicitando
Rescisão Contratual e publicação de Distrato do Contrato 116-2019 entre a 5M Construções e Comércio LTDA,
CNPJ 09.022.141/0001-80 e PMC, após convocação das empresas remanescentes torna-se vencedora a
empresa classificada em 3º lugar, Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia, CNPJ 21.763.372/000140, após a convocação da 2ª classificada e o não comparecimento da empresa na sessão considerada
DESERTA, para assumir o contrato nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Menor
preço global. Valor: R$ 809.679,40. /////////////// HOMOLOGAÇÃO: Mediante recebimento de oficio solicitando
Rescisão Contratual e publicação de Distrato do Contrato 116-2019 entre a 5M Construções e Comércio
LTDA, CNPJ 09.022.141/0001-80 e a PMC, após convocação das empresas remanescentes, HOMOLOGA a
classificada em 3º lugar, Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia, CNPJ 21.763.372/0001-40, após a
convocação da 2ª classificada e o não comparecimento da empresa na sessão considerada DESERTA, para
assumir o contrato nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, na modalidade TP 02/19,
objeto: conclusão de construção de praça pública e revitalização da orla da Lagoa da Pipoca. Menor preço
global. Valor: R$ 809.679,40. Candeal/Ba, 02 de julho de 2020. Everton Cerqueira. Prefeito.

RENATO FEDER

PROTEÇÃO DE DADOS

Cotado para o
MEC diz ter
recusado o
convite

Especialista
pede cautela
em adaptação
à nova lei

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

JONAS VALENTE
Agência Brasil, Brasília

O atual secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, afirmou ontem ter recusado convite feito pelo
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) para que ele
assumisse o comando do
Ministério da Educação
(MEC).
Em publicação feito em
suas redes sociais, Feder disse que, apesar de honrado
com o convite, continuará à
frente da pasta no Paraná.
"Recebi na noite da última
quinta-feira uma ligação do
presidente Jair Bolsonaro
me convidando para ser ministro da Educação. Fiquei
muito honrado com o convite, que coroa o bom trabalho feito por 90 mil profissionais da Educação do
Paraná. Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por
quem tenho grande apreço,
mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto
no Paraná, desejo sorte ao
presidente e uma boa gestão
no Ministério da Educação",
publicou Feder em uma rede social.
O nome de Feder vinha gerando forte repercussão negativa entre apoiadores
evangélicos e da ala denominada ideológica, ligada ao
escritor Olavo de Carvalho.
Parte do críticos apontavam a suposta proximidade
do Secretário com o atual
governador de São Paulo,
João Doria, a quem realizou
uma doação eleitoral no valor de R$ 120 mil em 2016.
Em livro publicado em
2007, Feder defendia privatização do sistema de ensino
e questionava a capacidade
do Estado em propor políticas de ensino.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)
promoveu debate sobre os
caminhos para que empresas, instituições públicas e
entidades sem fins lucrativos
possam se adaptar à Lei Geral
de Proteção de Dados (Lei nº
13.709/2018). A norma foi
aprovada em 2018 e entraria
em vigor em agosto deste
ano, mas a Medida Provisória
959 de 2020 prorrogou o prazo para maio de 2021.
A LGPD estabeleceu os direitos dos titulares de dados
pessoais, mas também as
obrigações do que chama de
“tratadores de dados”. Nesse
cenário, em que cada vez
mais as informações são digitalizadas, armazenadas e
utilizadas, qualquer negócio
ouentidadecomumcadastro
de trabalhadores ou de consumidores deverá se adaptar
ao que diz a norma.
Segundo o advogado Márcio Cots, especialista em direito digital, as companhias
devem prestar a atenção a
vários passos, para sair de
uma situação sem preocupação com a proteção de dados
e gestão sobre as informações administradas para um
novo estágio com governança de dados e processos adaptados ao que a lei requer.
“A lei vem para criar um
ecossistema que até então
não existia. Por mais que tenhamos normas, o fato é que
esse ecossistema não tinha a
estrutura que existe a partir
da vigência da LGPD. Ela é
mudança de paradigma.
Veio para mudar as operações de empresa, governos e
entidades sem fins lucrativos”, assinalou Cots.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020. Menor preço global. Objeto: Aquisição de medicamento e penso para o combate
a Covid 19. Dia 16/07/2020 às 9h. ///// PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. ///// Menor preço global. Objeto: aquisição
de equipamento de proteção Individual (EPIs) ao Covid 19. Dia 16/07/2020 às 10:15h. ///// PREGÃO ELETRÔNICO
03/2020. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis. Dia 16/07/2020 às
14h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043. COD. Licitações-e: 822610. Ruy Barbosa/Ba,
06 de julho de 2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR20-2020-1. Torna público objeto: Pregão presencial SRP, visando a
aquisição de materiais em artefatos de concreto para eventual manutenção de ruas, logradouros, bem como,
futuras reformas em locais públicos de responsabilidade da secretaria municipal de obras que executara os
serviços neste município, dia 17/07/2020, às 09h, retirada edital: junto a CPL do município, 08h às 12h ou no
site https://doem.org.br/ba/mucuri, “editais” – José Carlos Simões – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 023/2020. O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico - SRP Nº
023/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
E DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS E PROJETOS EM AUTOCAD. Recebimento das propostas: até 17/07/2020 às 10:00hs;
Abertura das propostas: 17/07/2020 às 10:15hs; Início da sessão de disputa de preços: 17/07/2020 às 11:00hs. O edital
poderá ser adquirido através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 822939 Informações através
do e-mail: itabunalicita@gmail.com.br. Itabuna/BA, 03 de julho de 2020. Luciane de C S Barreto – Pregoeira Designada.

CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI

EDITAL Nº 015/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 | PA 042/2020
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Mucuri-BA torna público que se encontra
aberta a licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para obra de reforma e
ampliação. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 23 de julho de 2020, às 10:00hs. O edital em inteiro
teor estará disponível no endereço http://www.airdoc.com.br/portalmunicipio/ba/cmmucuri/diario e de 2ª
a 6ª feira, das 09h00min às 13h00 min, no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Mucuri, situado a
Rua Oscar Teixeira de Siqueira nº 290, Bairro Malvinas, CEP 45930-000, Mucuri - Bahia. Tel. (73) 32061077. Mucuri – BA, 02 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE

CREDENCIAMENTO N.º 004/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos
da Constituição Federal art. 37 e arts. 196 a 200, e as Leis Federal n.º 8.080/1990 e n.º 8.666/1993 e
suas alterações, fará realizar o Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços
Médicos especializados em: Urologia e cirurgião Urologista, Neurologista, Cardiologista e Anestesista para
atendimento no Hospital Municipal Antonio Joaquim Lopes, para atendimento aos pacientes do Município
de Coribe. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, no período 06 de julho á 30 de novembro
de 2020 no horário de 08h00min às 12h00min, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia.
Informações (77) 3480 2120 / 2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe, Bahia, 02 de julho de 2020.
Manuel Azevedo Rocha. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N: 13.698.782/0001-26

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO TP 008 / 2020
A Comissão de Licitação torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n°008/2020
P.A.068/2020. Tipo: MENOR PREÇO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS VISANDO MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE
DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE-BA, sob a forma de execução indireta no regime
de empreitada por preço global. Sessão de Abertura: às 08:00h do dia 21/07/2020 na sala de reuniões
da COPEL na Prefeitura Municipal de Quijingue - Bahia, localizada na Praça Hermógenes José da Silva,
S/N Centro, Quijingue-BA. Informações através dos tels. (075) 3387-2196/2317 das 08:00 às 12:00 h ou
e-mail: licitacaoquijingue2017@gmail.com. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal
de QUIJINGUE - BA, na sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h. Quijingue/BA, 30 de junho de 2020. ARILTON
CÍCERO SANTOS ALMEIDA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 162/2020, Processo nº 4.377/2020, cujo objeto
é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica
prorrogado o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia
20/07/2020 até as 9h do dia 21/07/2020, às 9h (abertura de propostas) e às
10h (Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília. O Edital
e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador,
01 de julho de 2020. José Egídio de Santana – Presidente COPEL/SMS.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 005/2020

CNPJ N: 16.233.439/0001-02

O Município de Eunápolis torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020, Contratação de empresa
para execução de obras de reforma e adequação da Unidade de Pronto Atendimento - “UPA 24 Horas” do Bairro
Rosa neto, no município de Eunápolis. Tipo: Menor preço global. Sessão de Abertura: 21 de Julho de 2020, às
09:00h, na sala de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis
- Bahia, onde o edital se encontra à disposição para retirada e no site http://licitacao.provoq.com.br/- A divulgação
dos outros atos poderá ser vista no Diário Oficial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/
diarioOficial. Eunápolis, 03 de Julho de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Presidente da COPEL.

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 022/2020

O município de Eunápolis torna público aos interessados que no edital referente ao Pregão Eletrônico
022/2020, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de kits de enxovais para recém-nascido em
atendimento aos beneficiários da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, publicado no
dia 02/07/2020, publicado no DOM, Jornal a Tarde e DOU, quanto à data da sessão, “onde se lê: 13 de julho
de 2020 Lê se: 16 de Julho de 2020” . As demais condições do Edital permanecem inalteradas. Em, 02 de
Julho de 2020. Marilan Oliveira Rocha, Pregoeira Oficial.

