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ESPECIAL

SALVADOR QUARTA-FEIRA 26/8/2020

COVID-19 Senador confirmou notícia pelo Twitter; nas últimas 24 horas, Brasil
registra mais 1.271 novas mortes e 47,1 mil novos casos do novo coronavírus

FLÁVIO BOLSONARO TESTA
POSITIVO PARA O VÍRUS
Tânia Rêgo / Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL

O senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ) testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada
por sua assessoria de imprensa e pelo próprio senador, por meio do Twitter. O
filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro afirmou que passa bem e não
tem sintomas.
Há dez dias, o filho mais
novo do presidente Jair Bolsonaro também testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pela
mãe de Jair Renan Bolsonaro, de 22 anos, Ana Cristina
Valle.
Bolsonaro engrossa a lista
de senadores que já contraíram a doença, entre eles o
próprio presidente da Casa,
Davi Alcolumbre. Também
testaram positivo os senadores Vanderlan Cardoso
(PSD-GO), Sérgio Petecão
(PSD-AC),
Leila
Barros
(PSB-DF), Nelsinho Trad
(PSD-MS), Jayme Campos
(DEM-MT), Rogério Carvalho (PT-SE), Mara Gabrilli
(PSDB-SP) e o então senador
Prisco Bezerra (PDT-CE).

Balanço diário

O balanço diário do Ministério da Saúde registrou 1.271
novas mortes e 47.134 novos
casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. A atualização
sistematiza dados enviados
pelas secretarias estaduais
de Saúde acerca do avanço
da pandemia.
Com os novos óbitos
acrescidos às estatísticas, o

Filho mais velho do presidente, o chamado de ‘01’ deu a notícia por rede social
total de óbitos desde o início
da pandemia chegou a
116.580. O resultado marca
aumento de 1,1% sobre a soma trazida pela atualização
anteontem, quando o número de falecimentos estava em 115.309. Ainda há outras 2.868 mortes em investigação.
Ainda conforme o boletim epidemiológico, o total
de casos confirmados acumulados atingiu 3.669.995.
A soma representa acréscimo de 1,3% ao total registrado pelo sistema do Ministério da Saúde anteontem, de 3.622.861 pessoas infectadas desde o início da
pandemia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

Homologa e adjudica a TP 02/2020, PA 495/2020, objeto: pavimentação em vias públicas no povoado de Campo
Alegre integrado a sede, Contrato de Repasse 1068933-57 e SICONV 895274/2018. A empresa MCFS Engenharia
EIRELI, CNPJ 32.044.001/0001-24. Valor: R$ 269.923,26. //////////////////////// EXTRATO DE CONTRATO 683/2020. PA
495/2020. TP 02/2020, objeto: pavimentação em vias públicas no povoado de Campo Alegre integrado a sede, Contrato de Repasse 1068933-57 e SICONV 895274/2018. Vencedora: MCFS Engenharia EIRELI, CNPJ 32.044.001/000124. Vigência: 04 meses. Data: 24/08/2020. Valor R$ 269.923,26. Riachão do Jacuípe/Ba, 24 de agosto de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE CRUZ DAS ALMAS, através
de seu representante legal, abaixo assinado, respeitando as obrigações estatutárias, convoca todos os(as)
trabalhadores(as) do comércio de Cruz das Almas, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada em meio virtual/eletrônico, no dia 01/ 09/ 2020, às 19:00h em primeira convocação e às
19:30h em segunda convocação com qualquer número de presentes, com a seguinte PAUTA: 01- Ratificação
da convocação e realização da assembleia através de meio virtual/eletrônico; 02 - Discussão e aprovação da
Pauta de Reivindicação para Convenção Coletiva 2020/2022; 03 - Autorização para a diretoria do Sindicato
realizar negociações coletivas, entabular convenções e acordos coletivos, solicitar mediações, suscitar dissídios, deflagrar greves e demais ações judiciais necessárias; 04 - Discussão e aprovação da contribuição para
custeio da negociação coletiva e financiamento da entidade sindical. AVISO: Considerando a legislação emergencial que não permite aglomerações, esta assembleia será realizada de forma virtual através do aplicativo
ZOOM. Link –:https://us02web.zoom.us/j/83281481335?pwd=TUxJVUxYWXk0L1lWMDF5TVZQWEF1QT09.
Cruz das Almas-Ba, 26 de agosto de 2020. Edinaldo Borges Fraga, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

LEILÃO SOMENTE ONLINE 22 IMÓVEIS
FECHAMENTO: 31/08/2020 a partir das 10h30

Imóveis localizados em:
AM BA GO MG PI PR RJ RO RS SC SP

Apartamentos - Áreas rurais - Casas - Terrenos
aÀ vista com 10% de desconto

LOTE 03 - SALVADOR/BA - CASA 01
Subdistrito de Brotas - Loteam. Jardim Teresópolis
Rua Piratancará (consta no RI Rua Paratancará), 236
(Lt. 01 da qda. 01) - BAIRRO HORTO FLORESTAL
Área terreno: 396,32m² - Área construída: 291,00m²
Lance Mínimo: R$ 555.000,00
Lances "on-line", condições de venda e pagamento, fotos consulte site do leiloeiro.
Mais informações: www.banco.bradesco/leiloes
(11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br
www.freitasleiloeiro.com.br
Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 316

LOTE 02 - SÃO DESIDÉRIO/BA
ÁREA RURAL C/ 50,0051ha
Denominada Fazenda Adir
Lance Mínimo: R$ 213.000,00

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30847082.2020.CPL.SFIEB.PE.0076.SENAISD

Objeto: Aquisição de mobiliários (cadeiras giratória, cadeiras universitária, cadeiras charles e
banquetas).
Abertura: 04/09/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849233.2020.CPL SFIEB.PE.0112.SESIJUA
Objeto: Aquisição de Projetores Multimídia (vide edital)
Abertura: 04/09/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30848760.2020.GSSA.PE.0102.SENASF

Objeto: Registro de preços para o eventual fornecimento, sob demanda, de perfis de alumínio (vide edital)
Abertura: 04/09/2020 às 10h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 26/08/2020, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 26/08/2020
Pregoeiro
BAHIA BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E HOTELARIA S.A. - CNPJ: 07.157.314/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS
Ativo
Consolidado Passivo e patrimônio líquido
Consolidado
Circulante
Circulante
(39.367.939)
Caixa e equivalente de caixa
102.875 Empréstimos e financiamentos
(3.018.302)
Títulos e valores mobiliários
3.060.703 Fornecedores
(815.165)
Contas a receber de clientes
- Obrigações trabalhistas e tributárias
(12.919.615)
Imóveis destinados à venda
25.206.508 Adiantamentos de clientes
(56.121.021)
Impostos a recuperar
433.011
Demais ativos
4.247.435 Não circulante
Obrigações por aquisição de imóveis.
(2.450.859)
33.050.532
Sociedades controladas..
Não circulante
(2.450.859)
Imóveis destinados à venda.
22.981.054 Total do passivo
(58.571.880)
Sociedades controladas
4.233.551 Patrimônio líquido
27.214.605 Capital social
(80.533.020)
Investimentos
- Prejuizos acumulados
9.896.215
Imobilizado
118.134 Resultado do exercício
7.384.423
Propriedade para investimento
61.440.991
(63.252.382)
(63.252.382)
88.773.730 Total do patrimônio líquido
(121.824.262)
Total do ativo
121.824.262 Total do passivo e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS
Consolidado
Receita
31.105.538
Impostos sobre receita
(1.277.739)
Devoluções de receita
29.827.800
Custo das vendas
(27.896.206)
Lucro bruto
1.931.594
(Despesas) receitas
Comerciais.
(1.229.897)
Gerais e administrativas.
(4.402.321)
Equivalência patrimonial.
Outras receitas operacionais, líquidas.
Outras despesas operacionais, líquidas.
(959.770)
Resultado operacional antes do resultado financeiro
(4.660.394)
Despesas financeiras.
(3.806.495)
Receita de atualização carteira
Receitas financeiras.
1.206.081
Resultado financeiro
(2.600.414)
Depreciação.
(55.910)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
(7.316.718)
Imposto de renda e contribuição social
(67.705)
Resultado do período
(7.384.423)
Rodrigo da Silva Abraços - Contador - CRC - - 1SP290919
Frederico Schiliro - Administrador

As estatísticas são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos
dados pelas secretarias de
Saúde aos fins de semana. Já
às terças-feiras há tendência
de números maiores em função do acúmulo de registros
que são enviados ao sistema
do Ministério da Saúde.
A atualização do Ministério registrou ainda 705.020
pessoas em acompanhamento e outras 2.848.395
que já se recuperaram da
doença.
A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de
casos) ficou em 3,2%. A mortalidade (quantidade de óbi-

Magistrado que humilhou
guarda é afastado pelo CNJ
AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu ontem
afastar o desembargador
Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP),
temporariamente do cargo.
No mesmo julgamento, o colegiado também abriu um
processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do magistrado.
Em julho, enquanto caminhava na praia, Siqueira foi
multado pela Guarda Civil
Municipal (GCM) de Santos
pelo descumprimento do decreto municipal que determinouousoobrigatóriodemáscara facial durante a pandemia de Covid-19. O fato foi
descoberto após a publicação
deumvídeonasredessociais,
no qual o desembargador
desrespeita o guarda que o
aborda,dizendoqueiriajogar
a multa na cara dele e ainda
o chama de analfabeto.
Por unanimidade, os conselheiros acompanharam
voto proferido pelo corregedor nacional de Justiça, mi-

nistro Humberto Martins,
para abrir a investigação para apurar a violação aos preceitos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman)
e ao Código de Ética da Magistratura e determinar o
afastamento do cargo.
Segundo Martins, o desembargador será investigado pela forma abusiva que
tratou os guardas, por ter
rasgado a multa e jogado o
canhoto no chão e ter ligado
para secretário de Segurança de Santos, Sérgio del Bel,
para pedir providências
contra a equipe da GCM.
Além disso, o corregedor
disse que Eduardo Siqueira
respondeu a 40 processos
disciplinares durante a carreira.Segundoadefesa,todos
foram arquivados. “Foi gravada a forma abusiva, a forma autoritária, a forma como
foi atacado o agente da guarda municipal”, afirmou.
O advogado José Eduardo
Alckmin disse que o caso representou um episódio isolado, que não pode macular
a história de 33 anos do desembargador.

tos por 100 mil habitantes)
atingiu 55,5. A incidência
dos casos do novo coronavírus por 100 mil habitantes
é de 1746,4.

Itália inicia testes de vacina
contra Covid em voluntários

Covid-19 nos estados

AGÊNCIA BRASIL

Os estados com mais mortes registradas foram São
Paulo (28.912), Rio de Janeiro (15.560), Ceará (8.339),
Pernambuco (7.425) e Pará
(6.078). As unidades da federação com menos óbitos
são Roraima (582), Acre
(607), Tocantins (610),
Amapá (642) e Mato Grosso
do Sul (767). Tocantins, que
estava na parte de baixo do
ranking, ultrapassou Roraima e Acre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N˚ 005/2020 - A
Prefeitura Municipal de Aramari torna público, o cancelamento da licitação Pregão Eletrônico
005/2020 que aconteceria dia 02/09/2020, Motivo: devido a necessidade de readequação no
termo de referência. Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RDC ELETRÔNICO 03/2020. PA 116/20. Edital 34/20. Menor preço. Objeto: Implantação de módulos
sanitários domiciliares – SICONV 837666/2016. Acolhimento das Propostas: de 27/08 a 17/09/20 às
9h. Abertura da Sessão: 17/09/20 às 9h15. Site: www.licitacoes-e.com.br. Edital: https://uaua.ba.gov.
br e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario. Informações: licitacao@uaua.ba.gov.br e
7436731707, 8 às 12h. Uauá/Ba, 26 de agosto de 2020. Max Denys Alves da Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
REPUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

A CPL, designada através do Decreto nº 14/2020, torna público aos interessados que realizará no dia 10 de
setembro de 2020 as 09:00h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala da Comissão
de Licitação, situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇO, através do Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia
para execução das obras/serviços de pavimentação e drenagem nas Ruas G e L (Travessas da Av. ACM), neste
município. O Edital e anexos estão disponíveis aos interessados no site oficial www.santoantoniodejesus.ba.io.
org.br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos – Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 25 de agosto de
2020. Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 050-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 013-2020 – Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de equipamentos de controle
biométrico, controle de frota e gestão de monitoramento em CFTV para unidades da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social. Tipo: Menor preço. Data: 08/09/2020 às 08h30.
Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344,
Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital
no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 25/08/2020. Giselle Cristine de Góes Costa
Botelho – Pregoeira.

A Itália iniciou testes de uma
candidata a vacina contra a
Covid-19 em humanos na última segunda-feira (24), juntando-se a um esforço global
em busca de uma reação ao
vírus, que deu sinais de estar
ressurgindo na Europa.
O Instituto Lazzaro Spallanzani, um hospital de Roma especializado em doenças infecciosas, realizará testes com 90 voluntários nas
próximas semanas, na esperança de que uma vacina esteja disponível até a primavera local do ano que vem.
Francesco Vaia, diretor de
saúde do hospital Spallanzani, disse à Reuters que o primeiro paciente será monitorado durante quatro horas
antes de voltar para casa, onde será mantido em observação durante 12 semanas.
“Veremos se ele apresenta
algum efeito colateral e se
produz anticorpos neutralizadores”, disse Vaia, acrescentando que a segunda fase
dos teste acontecerá em países com taxas de infecção
mais altas, como México e
Brasil. “Se conseguirmos ser
rápidos, teremos as primeiras vacinas no mercado na
próxima primavera”, acrescentou Vaia.
A potencial vacina, cha-

mada Grad-Cov2, foi desenvolvida pela ReiThera, uma
empresa sediada em Roma.
A região de Lazio, no entorno
da capital italiana, informou em comunicado que
testes iniciais, inclusive em
animais, deram resultados
positivos.
Várias vacinas em potencial estão passando por testes em diversos países, como
Índia, Reino Unido, Rússia e
China, enquanto cientistas
correm para desvendar os segredos de um vírus que surgiu há menos de um ano.
“As mentes e pesquisas de
nosso país estão a serviço do
desafio global de derrotar a
Covid”, escreveu o ministro
da Saúde, Roberto Speranza,
no Facebook ao anunciar o
início do teste.
A Itália, que soma mais de
35 mil mortes e é uma das
nações europeias mais atingidas, viu a epidemia atingir
seu pico entre março e abril
e depois aparentemente recuar, mas desde então testemunhou uma disparada
de casos novos – mais de mil
foram registrados no último
fim de semana.
Outros países da Europa viramaumentosaindamaiores,
após o relaxamento das restrições severas e das medidas
de distanciamento social impostas no começo do ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓPOLIS
TOMADA DE PREÇOS 02/2020. Dia 14/09/2020 às 11:30h. Objeto: finalização de obra de pavimentação, com
recursos próprios, no âmbito do Município. Edital: na sede, Rua Doze de Março, 84. Esclarecimentos: tel.
7534432182. Crisópolis/Ba, 24/08/2020. Manoel Missias F. de Araujo. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ
CNPJ N: 13.846.902/0001-95

PE 015/2020- LICITAÇÃO Nº 831766
O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do PE-015/2020 -PA-117/2020, no dia 09 de
setembro de 2020, às 10:00hs. Tendo por Objeto. Aquisição de móveis para escritório, eletroeletrônico, ar condicionado, ventiladores, móveis e equipamentos hospitalar. Para atender as demandas da
secretaria de Administração e demais secretarias do Município de Itacaré. Exercício 2020. Interessados deverão retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br. Informações através do e-mail. Itacaré.
licitacoes@gmail.com. Itacaré, 24-08-2020. Jocélia Soares de Araújo, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA torna público que realizará a Tomada de
Preço nº 008/2020. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONCLUSÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AOS ESPORTES – (CIE) DO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BAHIA – CONTRATO DE REPASSE Nº
0425995-40/2014 – MINISTÉRIO DOS ESPORTES/CEF. Recebimento de
envelopes e abertura no dia 10/09/2020 às 09:00h. (HORÁRIO DA BAHIA). O
edital estará à disposição gratuitamente no site
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Os elementos (anexos) que o integram
serão disponibilizados em mídia de CD, a serem retirados no setor da COPEL.
Observar o previsto no item 6.8 e 6.9 e 6.10 do Edital. Maiores informações tel.
(0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br.Alagoinhas-BA,
24/08/2020. Robério Neves de Souza- Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 17/2020. Dia 08/09/2020 às 9h. Objeto: aquisição de equipamentos hospitalares, para equipar as unidades de saúde no tratamento de pacientes que testaram positivo para
COVID-19. Edital: www.comprasbr.com.br e www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: na sede, Pça. 10
de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/
Ba, 26 de agosto de 2020. Edson Levi Ramos Meira. Pregoeiro.

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

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020.
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PE
Nº 017/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Ferramentas e Materiais de Rede de Dados e Telefonia, conforme Termo de referência e planilha discriminativa
no Edital. À empresa: GD Magazine Com. Ltda ME. Valor Global: R$ 29.250,00. Período Contratual: 30
dias. Data da Adjudicação e Homologação: 25/08/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
25 de agosto de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

CNPJ: 04.860.720/0001-88
O Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE COLETIVO, RODOVIÁRIO E URBANO
DE CAMAÇARI, ENTRE RIOS, MATA DE SÃO JOÃO, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESPLANADA, CAMPO FORMOSO, JACOBINA, SIMÕES FILHO, CANDEIAS, DIAS D’ ÁVILA, CATU e POJUCA - SINDROD, pelo presente Edital, no uso dos poderes que lhe outorga o Estatuto Social, convoca a todos
os seus associados das empresas de transportes de sua base territorial para participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 08.09.2020, às 09:00 horas, em primeira convocação e às
10:00 horas, em segunda convocação, na sede do sindicato, na Rua do Contorno, nº 141, Dois de Julho, CEP
42.800-610, Camaçari – BA, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: I – emitir decisão de confirmação ou
rejeição de decisão da diretoria executiva no processo administrativo nº 01/2020, que concluiu pela aplicação
da pena de perda do cargo da presidência do sindicato ao Sr. Daniel Ferreira da Silva. Camaçari, 26 de agosto
de 2020. Danilo Simas da Silva. Presidente do SINDROD. CPF: 021.932.405-07, PIS: 128.73818.08-7, residente na Rua Tupã, nº 02, Tancredo Neves, CEP 42.808-037, Camaçari - BA.

CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº002/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do RDC Eletrônico Nº002/2020, objetivando a Contratação
de empresa para execução de obras/serviços de engenharia para reforma, readequação e manutenção dos prédios e equipamentos públicos do Município de Eunápolis-BA, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo:
Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 17 de Setembro de 2020, às 08:30 horas. O edital se
encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br, no portal de licitações. 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:licitaeunapolis@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 25 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Presidente da COPEL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº032/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº032/2020, objetivando a Aquisição
de carteiras universitárias para atender as unidades escolares do Município de Eunápolis, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 08 de Setembro de 2020, às
08:30 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
25 de Agosto de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

CASA MILITAR DO GOVERNADOR – CMG

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICOº N° 008/2020 -BB 830407
Abertura:04/09/2020às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Aquisição de veículo, de
passageiro, caminhonete tipo pick-up. Família:23.10. Local da sessão: www.licitacoes-e.
com.br. 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: cmg.licitacao@cmg.ba.gov.br, telefone (71)3115-6391/3861 ou presencialmente, de
segunda a sexta, das 08h30 às 17:30h no endereço: Casa Militar do Governador, 3ª Avenida,
nº 390, Plataforma IV, 2º Pavimento, Ala Sul, Coordenação de Licitações e Contratos. CAB,
Salvador – BA, 20 de agostode 2020 – Menelaide dos Santos Barbosa–1º SgtPM – Pregoeira.

CMG

