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PLANALTO Fatos ocorridos em reunião ministerial gravada no dia 22 de abril começam a ser divulgados

Em reunião, Bolsonaro vinculou
troca na PF a proteção da família

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Marcos Corrêa /PR/ 22.04.2020

Em depoimento à Polícia, Moro disse que, na reunião, da qual participaram ministros e o presidente, Bolsonaro cobrou mudanças na PF

BDA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
vinculou a mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro a uma
proteção de sua família, em
reunião ministerial gravada
pelo Planalto no dia 22 de
abril, segundo pessoas que
tiveram acesso à gravação.
A exibição da reunião foi
realizada no Instituto Nacional de Criminalística da corporação em Brasília, ‘em ato
único’ – conforme determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF), Celso de Mello – com
participação do ex-ministro
da Justiça, Sergio Moro, integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU), e procuradores e investigadores
que acompanham o caso.
De acordo com os relatos,

Bolsonaro falou na reunião
do impacto de uma possível
perseguição a seus familiares e disse que, antes disso,
trocaria todos da "segurança", o chefe da área e até o
ministro. Na época, o titular
da pasta da Justiça era Sergio
Moro, que deixou o governo
três dias depois daquela reunião ministerial. O presidente, segundo pessoas que
tiveram acesso à gravação,
disse que não poderia ser
"surpreendido" porque, de
acordo com ele, a PF não repassava informações.
Na mesma reunião, segundo outros relatos, Bolsonaro teria afirmado que não
iria divulgar a “porcaria” de
um exame de novo coronavírus que poderia eventualmente levar um processo de
impeachment.
O presidente já disse que

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 019/2020
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 20/05/2020 às 15h no site
www.licitacoes-e.com.br a licitação na modalidade pregão eletrônico SRP - nº 019/2020, tipo menor
preço por item, cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual fornecimento de maca fixa
e escada de uso hospitalar 02 degraus, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 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, 12 de maio de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei n°
9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (Brasil) S/A, que fica, intimado o Sr. Robson Freire de Carvalho
Basilio Alves, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n° 430.206.665-20, a comparecer a este Cartório de
Registro de Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lote 32, Quadra – QD15, Vilas do Atlântico, 2° Etapa,,
Lauro de Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A, registrado sob
n° R.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta, inscrição municipal n°
40813.108.CS10, integrante do Condomínio Residencial Mar Onde Morena, situada na Rua Roque José da Silva, n° 108,
Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à atualização
monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo pagamento,
além das despesas de cobrança. Fica também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima, no prazo
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário Banco Santander
(Brasil) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este edital será publicado
por 03 (três) vezes consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade.
Dado e passado neste Município e Comarca de Lauro de Freitas – BA, no Cartório de Registro de Imóveis, em 16 de Março
de 2020.AOficial, Ivania Maria Mesquita Rodrigues.
K-11,12e13/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÉ
CNPJ N: 13.922.620/0001-20

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO - SRP Nº. 007/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público realização da PP 007/2020, Registro de Preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada em fornecimento de Produtos Alimentícios destinados à Merenda
Escolar da rede municipal de ensino de Itaetê. Abertura do Pregão em 26/05/2020, as 08:30h na sede da PM
de Itaetê. 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, 12/05/2020. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

CHAMADA PÚBLICA 002/2020.

A Prefeitura Municipal de Itaetê, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar a Chamada Pública nº
002/2020 para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural através dos Grupos Formais/Informais, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE, durante o período de 13 de maio a 11 dezembro de 2020. Projeto de venda entre os dias 13 a 16 de Maio de
2020. Inscrição através dos seguintes canais: endereço eletrônico admitaete@gmail.com ou Whatsapp 75-992989197 ou por meio da busca em domicílio pelo Senhor Adriano Oliveira Almeida. Prefeitura Municipal de Itaetê, e no
site www.itaete.ba.gov.br. Itaete-12 de maio de 2020. José Antônio de São Leão Alves. Sec. Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2020

Tendo em vista a licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 024/2020 ter sido suspenso, o Município de
Saubara/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 0701/2020, comunica aos interessados
que nos termos da Lei, realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 024/2020, cujo objeto é,
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Ônibus e Micro Ônibus para suprir as necessidades
em atendimento as demandas da secretaria de Educação deste Município, no dia 26 de maio de 2020, às 10:30
(dez horas e trinta minutos). Os interessados poderão obter informações através do e-mail: copelsaubara@
gmail.com. Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião nº 04 – Saubara, Tel. nº: (71)
3696-1903. Saubara, 12/05/2020– Wellington Araújo Pimenta– Pregoeiro Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 027/2020

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 027/2020, cujo objeto é contratação de empresa especializada na aquisição de material penso
para atender as necessidades da secretaria de saúde, no dia 26 de maio de 2020, às 08:15 (oito horas e quinze
minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo
Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site
www.licitacoes-e.com.br, código BB nº815313. Saubara, 12/05/2020- Wellington Araújo Pimenta – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 028//2020

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 028/2020, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada na aquisição de moveis e
eletroeletrônicos para atender as necessidades das secretarias de Administração, Educação, Saúde e Ação
Social, no dia 27 de maio de 2020, às 09:00 (nove horas ), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.
com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@
gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 813345. Saubara,
12/05/2020– Wellington Araújo Pimenta – Pregoeiro.

o resultado dos testes deu
negativo, mas se recusa a divulgar os laudos dos exames
de covid-19, o que levou o
jornal Estado de S. Paulo a
entrar com uma ação na Justiça para obter as informações de interesse público.

Confirmação

De acordo com investigadores da PF, o vídeo complica a
situação de Bolsonaro e dificulta eventual arquivamento do inquérito por parte do procurador-geral da
República, Augusto Aras. A
defesa do ex-ministro divulgou nota ontem em que afirma que a gravação confirma
“integralmente” as declarações dele sobre as interferências do presidente Jair
Bolsonaro na PF.
Em depoimento à PF, Moro
afirmou que, na reunião, da

qual participaram ministros
e o presidente, Bolsonaro cobrou a substituição do superintendentedoRioedoentão
diretor-geral da polícia,
Maurício Valeixo, além de relatórios de inteligência e informação da corporação.
A troca da Superintendência do Rio é ponto central das
investigações envolvendo
uma possível interferência
do presidente na corporação. Segundo o ex-ministro
Sergio Moro, Bolsonaro tentava interferir na PF.
O novo diretor-geral da PF,
Rolando Souza, decidiu trocar a chefia da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, foco de interesse da
família de Jair Bolsonaro.
Um dos presentes à exibição relatou que o ministro
da Educação, Abraham
Weintraub, disse que minis-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 20/2020. Dia 25/05/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de medicamentos da Farmácia
Básica, psicotrópicos, materiais hospitalares, medicamentos hospitalares, materiais de penso, materiais e
instrumentos odontológicos e materiais de radiologia. Menor preço por lote. Edital: e-mail licitacaopmbvt@
gmail.com, www.boavistadotupim.ba.gov.br/site/editais. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos:
Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 13/05/2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Ivania Maria Mesquita Rodrigues, Oficial do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas da
Comarca de Lauro de Freitas – Bahia, na forma da lei, etc. Faz saber, em cumprimento ao disposto no artigo 26, da Lei
9.514/1997, e a requerimento do credor Banco Santander (Brasil) S/A, que, fica intimado a Sra. Lilian Farias Gonçalves,
brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n° 798.848.305-68, a comparecer a este Cartório de Registro de
Imóveis, situado na Avenida Praia de Guarapari, n° 22, Lote 32, Quadra – QD-15, Vilas do Atlântico, 2ª Etapa, Lauro de
Freitas – BA, ou em qualquer agência do Banco Credor, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da
data de publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações contratuais, relativas ao contrato de
financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária, firmado com a Banco Santander (Brasil) S/A, registrado sob
n° R.05 e R.06, da Matrícula 13.627 RG, referente ao imóvel designado pela Casa n° 10 da porta, inscrição municipal n°
40813.108.CS10, integrante do Condomínio Residencial Mar Onda Morena, situada na Rua Roque José da Silva, n° 108,
Loteamento Miragem em Lauro de Freitas – BA, onde deverá efetuar a purgação do débito, sujeito à atualização
monetária, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do efetivo pagamento,
além das despesas de cobrança. Fica também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima, no prazo
estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário Banco Santander
(Brasil) S/A, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n° 9.514/1997, inicialmente aludida. Este Edital será publicado
por 03 (três) vezes, consecutivas em jornal de circulação regional de vinculação diária e com circulação nesta Cidade.
Dado e passado neste Município e Comarca de Lauro de Freitas – BA, no Cartório de Registro de Imóveis, em 16 de Março
de 2020.AOficial,Ivania Maria Mesquita Rodrigues:
K-11,12e13/05

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

AVISO DE PRORROGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA - nº 002/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que fica prorrogado até 31/12/2020 o prazo de
credenciamento na Chamada Pública - nº 002/2019, cujo objeto é Credenciamento de empresas
para prestação de serviços assistenciais de saúde, no âmbito das unidades de saúde da
Secretaria Municipal de Saúde de Dias d’Ávila – Estado da Bahia. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, 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.
A prorrogação justifica-se com base no oficio SESAU/GEHOSP Nº 174/2020.
Dias d’Ávila, 30 de abril de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

Braga Netto diz
que Bolsonaro
não falou em
troca na PF-Rio

tros do STF (Supremo Tribunal Federal) tinham de ir para a cadeia.
O vídeo tem aproximadamente duas horas. O início
da sessão para mostrá-lo
atrasou porque foi necessário realizar o espelhamento
da mídia, procedimento técnico de perícia, para assegurar a integridade dos arquivos originais. O procedimento durou quase três horas. Moro e os demais presentes tiveram que permanecer sem celular.
Na avaliação de investigadores, o presidente confirmou expressamente que
trocaria postos-chave da Polícia Federal em troca de indicar uma pessoa de sua
confiança que garantisse
acesso a informações sobre
investigações contra familiares e pessoas próximas.

O ministro da Casa Civil,
Walter Braga Netto, afirmou
ontem em depoimento que
o presidente Jair Bolsonaro
não mencionou a mudança
no comando da Superintendência da Polícia Federal no
Rio de Janeiro quando disse,
em reunião ministerial
ocorrida em 22 de abril, que
tinha a intenção de trocar a
segurança no Rio. De acordo
com Braga Netto, o presidente falava da segurança
pessoal de sua família.
A declaração do ministro
referendou o que o próprio
presidente havia dito, quando alegou que sua preocupação era com a segurança
da família, e não com investigações. A afirmação não faz
sentido, já que a segurança
dafamíliaéatribuiçãodoGabinete de Segurança Institucional – e não do Ministério
da Justiça ou da PF.
A gravação do encontro
ministerial de 22 de abril foi
exibida ontem em Brasília,
de forma reservada, por determinação do ministro Celso de Mello, do STF, responsável pelo inquérito.
No depoimento de ontem,
no Palácio do Planalto, Braga
Netto declarou que Bolsonaro não chegou a demonstrar
insatisfação com Maurício
Valeixo no comando da PF.
Afirmou ainda não saber a
razão pela qual o presidente
quis nomear o delegado Alexandre Ramagem para o comando da corporação.
O ministro do Gabinete de
Segurança Institucional, Augusto Heleno, também prestou depoimento ontem. Heleno disse que é "natural"
presidente querer pessoa
"próxima" na direção da PF.
Ex-ministro Sergio Moro defende a divulgação integral
do material gravado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
Extrato de contrato TP-00301-2020. TP 03/2020. Contratante: PMI. Contratada: WTM Construções e
Transportes LTDA, CNPJ 13.582.689/0001-51. Objeto: pavimentação em paralelepipedos na sede e interior.
Valor: R$ 865.146,57. Prazo: 120 dias. Ibipeba/Ba, 04 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

PREGÃO PRESENCIAL SRP 12/2020. Menor preço por global. Objeto: aquisição de serviços com Máquinas Pesadas
na Manutenção de Estradas Vicinais, Limpeza e abertura de aguadas e outros serviços correlatos Município. Dia
26/05/2020 às 8:30h. ////// PREGÃO PRESENCIAL 13/2020. Menor preço por global. Objeto: locação de veículo
(caminhão compactador). Dia 25/05/2020 às 8:30h. Informações/Edital: tel. 7734172252 e e-mail: licitacaoguajeru@
gmail.com. Edital/Outros atos: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Guajeru/Ba,
13 de maio de 2020. Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

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

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2020.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de 01 (um) veículo tipo van, com capacidade mínima de 14 passageiros, com três
portas laterais, motorização mínima de 2.000 CC, movido a diesel, para atender as necessidades do
Fundo Municipal De Saúde. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Licitação nº 815339. A licitação
ocorrerá no dia 26 de maio de 2020, às 09:00 horas. Edital disponível no site: https://www.planaltino.
ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3544-2318. 12 de maio de 2020.
Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 15/2020. Objeto: aquisição de cestas básicas. Início do recebimento das
propostas: 22/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 26/05/2020 às 9h. Sessão pública: 26/05/2020 às
13h. Licitação [812725]. Menor preço global. /////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 17/2020. Objeto: aquisição de
fórmula infantil. Início do recebimento das propostas: 22/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 26/05/2020
às 9h. Sessão pública: 26/05/2020 às 11h. Licitação [812727]. Menor preço global. /////// PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 18/2020. Objeto: aquisição de materiais destinados ao setor de iluminação pública. Início
do recebimento das propostas: 25/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 27/05/2020 às 9h. Sessão pública:
27/05/2020 às 13h. Licitação [812730]. Menor preço global. Editais: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario
e www.licitacoes-e.com.br. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel.
7335268042. Jequié/Ba, 11 de maio de 2020. Odair José da Silva Santana. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53

AVISO PREGÃO PRESENCIAL NºS 025, 026, 027 E 028/2020

A Prefeitura Municipal realizará dia 25/05/2020, conforme especificações do EDITAL, PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 025/2020, às 08:00 h para a contratação de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de refeições aos
servidores e contratados, durante a execução e prestação dos seus serviços nas de São José e Espinho deste
município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2020, às 09:00 h para a aquisição de diversos gêneros alimentícios
diversos destinados a merenda escolar deste município. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2020, às 10:00 h
para aquisição de diversos equipamentos, compreendendo: eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliários,
pulverizador e roçadeira, entre outros, para atender as necessidades do município. PREGÃO PRESENCIAL Nº.
028/2020, às 13:00 h para aquisição de material de consumo, didático, expediente, escritório, produtos de
armarinho, entre outros, para atender a demanda do município. JUSSIAPE, 11 de maio de 2020. ZORAIDE
MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal

EDITAL - SINDICELPA-BA

STI. do Papel, Celulose, Pasta de Mad. p/ Papel, Papelão, Cortiça., Artef. de Papel, Mad. e Assimilados do Estado
da Bahia – SINDICELPA. A Diretoria da Entidade supra no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto,
tendo em vista a data base da categoria em 1º de Junho, e em face do Decreto Legislativo nº6/2020, Lei Federal
nº13.979/2020 e demais legislação pertinente, que reconhecem a ocorrência do estado de calamidade pública, em
todo território nacional com efeitos até 31/12/2020 e dispõem sobre medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do coronavírus, recomendando isolamento, quarentena, a não aglomeração de pessoas,
etc, pelo presente comunica a todos os sócios e/ou interessados, na base de Mucuri-BA, empregados da empresa,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A, sito a BR 101, Km 945.7, a impossibilidade legal de realização de assembleias para
discussão e deliberação a cerca da ordem do dia: 1º - Campanha Salarial e Negociação Coletiva junto as Empresas
acima mencionadas e ao SINDPACEL - 2º Aprovação da Pauta de reivindicação para o período de 1º de Junho de
2020 à 31 de Maio de 2021; 3º - Autorização para a Diretoria representar a categoria nas negociações Coletivas,
firmar Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho, indicar Árbrito. Bem como instaurar Dissídio Coletivo contra o
aludido Sindicato Patronal e a empresa acima mencionada. Ajuizar Protesto para manutenção da Data Base perante a
Justiça do Trabalho; 4º - Transformar a Assembléia em Permanente, marcando sessões sem necessidade de novos
Editais; 5º - Deflagrar Greve; 6º- Indicar Membros para Comissão de Negociação; 7º- Autorização para: Ajuizamento
de Reclamação Trabalhista, requerendo pagamento de PLR, adicional de Insalubridade e/ou Periculosidade, dentre
outros; 8º- O que ocorrer. Ao tempo em que, na forma do artigo 30 da Medida Provisória nº927, de 22/03/2020,
comunica a todos os associados e interessados, que a fim de evitar mais prejuízos aos trabalhadores, formulará
pedido ao aludido empregador, no sentido da manutenção da data base da categoria em 1º de Junho e que concedam
o adiantamento do reajuste salarial, tendo como base o INPC do período, ficando as demais questões para o final do
estado de calamidade pública, quando será possível a realização de assembleias, oportunidade em que será dado
conhecimentos a citada empresa, com pelo menos 5(cinco) dias de antecedência. Santo Amaro/Ba, 13 de Maio de
2020. Presidente, Gilberto Pereira.

Modalidade: Pregão Presencial - SRP nº 026/2020; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 25 de maio de 2020,
na sede da Prefeitura, às 09h00min; Objeto: Contratação de empresa especializada para o registro de preços de
fornecimento de material de informática e imobiliário, para manutenção das Secretarias municipais de Várzea Nova;
Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações,
com sede na Praça José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município
através do link https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea
Nova – Bahia, 12 de maio de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
008/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO
PERMANENTE (CADEIRA ODONTOLÓGICA). A Sessão ocorrerá no dia 27 de maio de 2020, às 08:30h
(oito horas e trinta minutos), 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

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 26/05/2020 às 10:00 (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Serviços Terceirizados de
Suporte Administrativo e Operacional de Prédios Públicos para atendimento as Unidades Escolares da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, localizadas em Salvador, Região Metropolitana e Interior do Estado da Bahia. BB: 815144 - Famílias(s): 03.30- site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através
dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato
através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Bahia
- 12/05/2020. Adriano Oliveira Menezes – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

