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Só na Bahia o auxílio emergencial
distribui 16,7 bi. E Bolsonaro surfa
Dizem que o levanta ou derrubagovernoéaeconomia.Se
vai bem, toleram-se até algunsdesatinosdogovernante
de sucesso, algo como o rouba
mas faz, mas, se vai mal, qualquer fagulha, detona.
Não é bem a economia ir
bem, mas da bolada de mais
de R$ 80 bilhões, muita grana,
que vem sendo distribuída
em nome do auxílio emergencial da pandemia, algo expressivo e de impacto direto
no bolso das pessoas.
Uma olhada no Portal
Transparência Brasil mostra

que a fatia baiana do bolo é de
R$ 16,76 bilhões. Salvador, a capital, com os seus quase três
milhões de habitantes, leva o
maior naco. O município recebeu R$ 2,85 bilhões e outros
R$ 2,25 bilhões direto ao povo.
DIVERGÊNCIA — EBolsonaro,quedebochoudaCovid,agora vai ao Twitter dizer que não
se esqueceu do povo na pandemia.Odiscursoéforte.Eéisso
que o Datafolha sinaliza.
Adistribuiçãosegueumalógica populacional. Feira de
Santana, o segundo maior,

com 614 mil habitantes, ficou
com R$ 262,89 milhões na prefeitura e R$ 559 milhões distribuídos. Conquista, a terceira,
R$ 200 milhões na prefeitura e
R$ 337 milhões distribuídos.
Até a pequena Catolândia, a
segunda menor população da
Bahia, com 3,6 mil habitantes,
se dá bem: R$ 5,78 milhões na
prefeitura e R$ 3,7 milhões para o povão. Uma intriga: por
será que Maetinga, a menor
população da Bahia, levou
R$ 7,7 milhões na prefeitura e
R$ 8,39 milhões no povão,
quase R$ 5 milhões a mais?

REGISTROS
A força

A pesquisa XP/Ipespe divulgada esta semana confirma o Datafolha da semana passada: Bolsonaro pulou de 30% para 37% de ótimo-bom e caiu de 45% para
37% o ruim-péssimo. Dizem que o discurso mais
persuasivo é o da grana.

Bacelar em cena

Catolândia, o segundo menor ficou com a fatia menor

Neto e as fakes Presencial e
Colbert, o alvo
da folia 2021
virtual juntos preferido

Em Jequié, o duelo vai ser
entre Fernando e Zé Cocá

ACM Neto desmentiu categoricamente a notícia de que
o Carnaval baiano de 2021
iria acontecer em junho.
– É fake. Na próxima semana ainda vamos anunciar a suspensão.
Mas alguns empresários
insistem na tese de junho,
umaideiadopróprioNetoem
articulação com os prefeitos
Bruno Covas, de São Paulo,
Marcelo Crivela, do Rio, e Geraldo Filho, de Recife.
Detalhe: a venda de abadás
desacelerou, mas não parou.

Finalmente o grupo do deputado Antônio
Brito (PSD) bateu o martelo na chapa para
enfrentar o deputado Zé Cocá (PP) nas eleições
deste ano em Jequié: o cabeça será o médico
Fernando Vieira, que em 2016 disputou pelo
PV e ficou em segundo. Terá como vice
Alexandre da Saúde, o cunhado e preferido de
Brito até acontecer um impasse extra: ele é
irmão do vice-prefeito Hassan Iossef (PP), que
está na expectativa do cai ou não cai do
prefeito Sérgio da Gameleira (PSB).
Ou seja, se Hassan assumir numa emergência,
Alexandre, o irmão, fica automaticamente
inelegível. Mas Brito diz que está tudo bem:
– O próprio Alexandre disse que não ia criar
problema. Então, ficou como vice.

Os deputados baianos estão
concluindo o treinamento
para o novo modelo de funcionamento na Assembleia,
o misto, um tanto virtual e
outro presencial.
Nelson Leal (PP), o presidente, diz que alguns deputadossãoidososenãopodem
ser obrigados a ir a sessões
numa circunstância como a
atual, em plena pandemia.
– Qualquer passo que nós
dermos na Assembleia terá
todo o rigor para eliminar
riscos. A Covid está aí.

CarlosGeílson(Pode),pré-candidato a prefeito de Feira de
Santana, fez uma live ontem
com o deputado Targino Machado(DEM),queoapoia.Foco
principal: porrada no prefeito
Colbert Martins (MDB), que
tem o apoio do ex-prefeito Zé
Ronaldo (DEM).
Até agora, o deputado Zé
Neto (PT) vem liderando as
pesquisas e aparecia como
principal adversário de Colbert. Dizem lá que qualquer
prognóstico é chute. O cenário é de incerteza total.

Enfim, uma candidatura no
bloco de aliados de Rui Costa
na briga pela prefeitura de
Salvadorsematerializa:odeputado federal João Carlos
Bacelar (Podemos) dá coletiva virtual hoje (9h) para
anunciar que terá como vice
Magno Lavigne (Rede).

Frio forte

DizoMetSulMeteorologiaque
estávindoaíumamassapolar
daquelas de fazer a diferença,
tão intensa que no Sul pode
nevar fácil e no Nordeste um
frio para jamais esquecer.

Neto em SAJ

ACM Neto recebeu Humberto
Leite, de Santo Antônio de Jesus, que em 2016 perdeu para
o prefeito Rogério Andrade
(PSD)eagoraquervoltar.Pediu
o quase impossível, a união
das oposições. E o deputado
Prisco (SD), que é da terra, diz
que ‘Humberto fará o que
ACM Neto faz em Salvador’.
Prisco,Prisco...Humbertojáfoi
prefeito duas vezes.

CURTAS
Ausência de merenda em Feira
O vereador Roberto Tourinho (PSB), de Feira de Santana, comentou o procedi-

mento instaurado pelo Ministério Público da Bahia
(MP-BA) para acompanhar a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

faltade merendaescolar.“Eu
não sei o que a população de
Feira fez para que o prefeito
tenha esse desdém, para perseguir essas crianças pobres
e humildes”, declarou.

Denúncia em A TARDE
Roberto Tourinho citou
que o problema da ausência de merenda foi divul-

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: Torna público que adjudicou e homologou o resultado da TP 12/2020, à
empresa Nunes Engenharia Ltda, CNPJ 07.492.799/0001-20, objeto: Construção de Praça no Povoado de Ramos,
valor R$ 208.755,34. //////////////////// EXTRATO DE CONTRATO 1994, TP 12/2020. Contratante: PMPD. Contratada:
Nunes Engenharia Ltda, CNPJ 07.492.799/0001-20, objeto: Construção de Praça no Povoado de Ramos. Valor: R$
208.755,34. Vigência: 15/07/2020 a 15/10/2020. Presidente Dutra/Ba, 19 de agosto de 2020.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo costa realizará licitação em 31/08/2020 ás 09h30min, Local Sítio:
www.licitacoes.com.br. N° da Licitação: 830793. Objeto: seleção das melhores propostas para eventual aquisiçao de 04
(quatro) veículos zero Quilômetro visando o atendimento das necessidades da prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa,
Informações: copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo tel. (75) 3648-2169. Divulgação dos outros atos -Diário
Oficial - site: https://www.dommacedocosta.ba.gov.br/site/editaisLeonardo de Jesus Santos - 19/08/2020 - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 013/2020.

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2020

CNPJ N: 13.922.620/0001-20

CNPJ N: 13.848.973/0001-27

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 013/2020, visando realização de Registro de preço
para futura e eventual aquisição de material de iluminação publica para o Município de Itaetê-BA.
Abertura do Pregão em 01/09/2020, as 08:30h na sede da PM de Itaetê. Tipo menor preço por lote.
O edital poderá se adquirido na sede da PM de Itaetê, de segunda as sextas feiras das 8:00h, as
12:h. Todos os atos desta licitação serão publicados no DOM, www.Itaete.ba.io.org.br. Itaetê-BA,
19/08/2020. - Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

A CPL torna público que realizará Licitação Modalidade Tomada de Preço nº. 006/2020, menor preço global, no dia 03
de Setembro de 2020 às 10:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Maraú, objetivando à Contratação
de empresa do ramo de engenharia para execução do saldo remanescente da obra de construção de 02(duas)
Creches Pró-infância Tipo 2, no Distrito de Barra Grande, através de recursos transferidos pelo FNDE conforme Termo
de Compromisso nº PAC2 9225/2014 e no Distrito de Ibiaçú, através de recursos transferidos pelo FNDE conforme
Termo de Compromisso nº PAC2 6074/2013, do interesse da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Edital estará à disposição, no endereço acima ou através do e-mail: licmarau@hotmail.com, Maraú 19 de Agosto de
2020, EDMILSON CALÓ DOS SANTOS - PRESIDENTE DA COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO 10/2020. BB 829353 - SMS. Objeto: contratação de laboratório especializado
para confecção e fornecimento de próteses dentárias mensais, atendendo Portaria MS 668, de
1/04/2020, a fim de suprir as necessidades da população coberta pela estratégia de saúde da família
(USF) e pelas unidades básicas de saúde (UBS), no programa “Brasil Sorridente”, de acordo à Portaria
MS 1825, de 24/08/2012 e norma técnica sobre credenciamento e repasse de recursos para os
laboratórios regionais de próteses dentárias - LRPD. Sessão pública: 31/08/2020 às 10h. Edital: http://
pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.br. Informações: na CPL, Rua Laudelino
Barreto, s/n, de 8 às 12h, e-mail: compeljuridicosms@gmail. Jequié/Ba, 17 de agosto de 2020. Tiago
Alves G. Muniz. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 031/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 02/09/2020 às 9h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 031/2020, tipo menor preço por lote, cujo objeto é
Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de construção, visando atender as diversas
secretarias do Município de Dias d’Ávila. Os interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site
da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão Permanente de Licitação
(COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias
d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 18 de agosto de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 032/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 02/09/2020 às 13h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 032/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é Registro
de Preço para futura e eventual fornecimento de FRALDA DESCARTÁVEL, visando atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila. Os interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente no Site da
Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão Permanente de Licitação
(COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias
d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 18 de agosto de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.

CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020

O Município de Eunápolis torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020, Contratação de empresa
para revitalização, ampliação e construção da feira de mercado livre em estrutura metálica de concreto armado sito no
Bairro Juca Rosa no município de Eunápolis - BA. Tipo: Menor preço global. Sessão de Abertura: 03 de Setembro 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, 18 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Presidente da COPEL.

gado por A TARDE. O procedimento foi aberto pelo
promotor de Justiça Audo

da Silva Rodrigues, para
acompanhar a situação dos
estudantes da rede municipal, sem merenda desde a
suspensão das aulas devido
à pandemia de Covid-19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado do PE 06/2020, objeto: Aquisição de teste rápido iGG/IGM para Covid 19. Após a análise
documental e o julgamento das propostas, declara vencedora: Consumerslab Produtos para Laboratorios e
Hospitais, CNPJ 05.116.278/0001-42, lote I - valor R$ 77.500,00. ///////////////// EXTRATO DE CONTRATO 250/2020.
PE 06/2020. Contratante: PMRB. Contratado: Consumerslab Produtos para Hospitais e Laboratorios, CNPJ
05.116.278/0001-42. Lote I - valor R$ 77.500,00. Vigência: até 31/12/2020. Ruy Barbosa/Ba, 27 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÉM

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020. - O
Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Piemonte da Diamantina, através de seu Presidente, torna
público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação acima citada. Veiculação e
Data da Circulação: Jornal A Tarde, endereço ,www.atarde.com.br publicado no dia 18 de agosto de 2020 (terça-feira),
Edição nº 37.007, Ano 108, Seção B2. Jacobina – Bahia, 18 de agosto de 2020. Gilberto Ferreira Matos. Presidente
do Consórcio .

SALVADOR PRAIA HOTEL S/A – CNPJ nº 15.237.191/0001-87 – NIRE: 2.930.001.058.8 - EMPRESA
BENEFICIARIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR - Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em
AGO-E no dia 21/09/2020, às 10 (dez) horas, na sede social na Rua Alameda Salvador, nº 1057, Sala
309, Torre América, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41.820-790, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO – a) Matérias do que trata o art. nº 132 da Lei nº 6.404/76
ref. aos exercícios sociais findos em 31/12 de 2017, 2018 e 2019; b) Outros Assuntos. Em AGE – a)
Deliberar sobre o cancelamento de registro da Cia. Junto a CVM e b) Outros assuntos. AVISO AOS
ACIONISTAS – Encontram-se a disposição, na sede social os documentos a que se refere o art. nº
133 da Lei nº 6.404/76, dos exercícios sociais findos em 31/12 de 2017, 2018 e 2019. Salvador - BA,
18/08/2020. Mauricio Dubeux do Monte – Diretor Presidente.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
Abertura: 31/08/2020, às 10h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Presencial. Família:
03.25. Local da sessão: Salvador-BA. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão
entrar em contato através do e-mail copel@sde.ba.gov.br, telefone (71) 3115-7888/7891
ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min no endereço: 4ª
Avenida nº 415, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 13/08/2020. Matheus Santana Barbosa - Pregoeiro Oficial.

SDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 15/2020 - O Fundo Municipal de Saúde de Seabra – BA., por
meio do Pregoeiro, Decreto 16/2019, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição
de AMBULÃNCIAS, NAS CLASSIFICAÇÕES: TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO, SUPORTE BÁSICO - TIPO B (Semi UTI),
conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital PE SRP 15/2020,
de interesse do Fundo Municipal de Saúde Seabra – BA, a ser realizada no dia 01/09/2020, com recebimento das
propostas das 08h00min do dia 19/08/2020 às 08h00min do dia 01/09/2020, abertura das propostas das 08h05min
às 08h25min do dia 01/09/2020, e início da sessão de disputa de preços às 08h30min do dia 01/09/2020, na
plataforma www.bllcompras.com, a ser julgada nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei 10.520/02 e
8.666/93, e Lei 13.979/02 e suas alterações. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M.,
página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 33311421/1422/3079. Seabra – BA., 18 de Agosto de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 01/2020 - A Prefeitura Municipal de Seabra – BA., por meio da CPL,
Decreto 10/2020, TORNA PÚBLICO a licitação TOMADA DE PREÇO 01/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos, Materiais e Utensílios para
a unidade de beneficiamento de leite, manteiga, iogurte e bebida láctea, com capacidade de 1.500 (mil e quinhentos)
litros/dia (Tanque para recepção de leite 1500L, Conjunto para pasteurização de leite, Mesa em aço inox, Batedeira de
manteiga em aço inox, Balança eletrônica de bancada, Papeleira, Saboneteira, Lavatório de mãos, Lavatório de botas,
Pia inox – em aço inoxidável, Refrigerador, Acidímetro dornic 0-100, Acidímetro salut (completo), Kit escovas para
tanque, Embaladeira de leite, Chiller unidade resfriadora de líquido, Desnatadeira elétrica, Seladora p/pote de manteiga
com duas matrizes, Tanque de expansão resfriador de leite, capacidade entre 1950 a 2050 litros, Tanque para desnate
com tampa e válvula, Câmara para resfriamento em isopainel, Gerador de vapor, Chaminé com chapéu chinês para
o gerador de vapor, Tanque de água para o gerador de vapor, Tanque de óleo para o gerador de vapor, Compressor
de ar 50 litros), nas especificações técnicas, quantidades e demais exigências consoantes do Termo de Referência,
nos termos do convênio Nº CAR/AU Convênio Nº 0001/2019, publicado no D.O.E de 12/01/19, firmado o ente o
Município de Seabra- BA., e a CAR (Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional), incluindo o fornecimento,
mão de obra e instalações dos equipamentos, observado os termos este Edital Tomada de Preço 01/20202 e demais
anexos do Edital, a ser julgada nos termos da Lei 8.666/93. O Edital completo e demais informações serão publicados
no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75)
3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 18 de Agosto de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Presidente da CPL.

RETIFICAÇÃO:

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, torna público que, no Comunicado de Remarcação – Pregão Eletrônico Nº 012/2020 – BB: 830339 – SEC/SUPEC, Edição do dia
15/08/2020.
Onde se lê: Ventilador de Teto
Leia-se: Ventilador de Parede
Salvador - BA, 18/08/2020.

SEC
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2019/39850
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de equipamentos de
videoconferência que possibilite a transmissão em tempo real e a gravação de Depoimentos
Especiais no âmbito do Poder Judiciário Baiano (PJBA), incluindo serviços de instalação,
montagem, configuração e suporte técnico. O Núcleo de Licitação informa aos interessados
a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 025/2020 – Acolhimento das
propostas a partir de: 20/08/2020 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 02/09/2020
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 02/09/2020 às 09:30 horas. (Horário
de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 18 de agosto de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

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

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA E CONTÁBIL TP Nº 006/2020

A COPEL, torna público, o julgamento da Habilitação Técnica e Contábil da TP Nº 006/2020. Tipo: Menor Preço
Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação
de Empresa Especializada para Realização de Serviços de Manutenção da Drenagem nos Bairros de Aracuí, Areia
Branca, Barro Duro, Buraquinho, Caixa D’água, Caji, Capelão, Centro, Distrito Quilombola, Ipitanga, Itinga, Jambeiro,
Parque São Paulo, Pitangueiras, Portão, Quingoma, Recreio Ipitanga, Vida Nova, Vila Praiana e Vilas do Atlântico,
neste Município. Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Após a análise da Qualificação
Técnica e Qualificação Econômico–Financeira dos documentos contidos nos Envelopes Nº 01 - Documentos de
Habilitação, o Técnico Contábil da Secretaria Municipal de Administração e a Equipe Técnica da Secretaria Municipal
de Infraestrutura emitiram Pareceres Técnicos conclusivos através dos quais julga-se HABILITADAS as empresas
Sanjuan Engenharia Ltda., PJ Construções e Terraplanagem Ltda., e RSH Construtora Ltda. E INABILITADA a empresa
FEMS Administração de Obras Ltda. O inteiro teor do Parecer Técnico e Parecer Contábil se encontra à disposição
dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.com,
tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria SECAD
Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento
– Presidente da Comissão de Licitação. 18 de agosto de 2020

