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Cota eleitoral para negros é justa?
A polêmica está por aí, mas sim
A decisão do TSE (por seis a um)
que estabelece cotas para candidatosnegrosnagranadacampanha eleitoral, quando ainda
era só uma consulta da deputadaBeneditadaSilva(PT-RJ),foi
pauta de uma das últimas conversas com o bom amigo Jorge
Portugal. Perguntou-me duas
coisas,setinhachancedepassar
e o que eu achava.
Respostas: primeira, sim;
segunda, sou a favor.
Destrinchando:noprimeiro
caso, jornalistas que cobrem
Brasília notam a postura firme
queoministroLuísBarroso,do

STF, agora na presidência do
TSE, tem no combate ao racismo. E, no segundo, o da polêmica, é um pequeno ajuste.
Como no caso da política de
cotas, as oportunidades deveriam ser prêmio ao mérito, ou
seja, deixar prevalecer a meritocracia. Um argumento lógico. Mas cobrar respostas acadêmicas iguais se as oportunidades de base fossem iguais.
E pobre de escola pública compete com aluno de escola particular em condições iguais?
AJUSTE — Claro que não. No

conjunto, a maioria é negra,
mas nos percentuais dos estratos mais altos da escala social e na representação institucional nos três poderes, a
coisa muda. E esses dispositivos, se não corrigem tais diferenças, contribuem, sim.
Ademais, seja qual for o partidoouaraçadosquevestemas
camisas deles, moralidade é valor primeiro. Pois que comecemos encarando a imoralidade
primeira, o racismo, coisa atrasada que vem lá do tempo das
cavernas,chagamoralencruada
na alma até nossos dias.

REGISTROS
Colbert e Fabinho

Emliveontemnofimdatarde,
Zé Ronaldo, ex-prefeito de Feira, anunciou o vice de Colbert
Martins (MDB): é Fernando de
Fabinho, ex-prefeito de Santa
Bárbara,deputadoestadualde
1998 a 2003 e federal por dois
mandatos, de 2003 a 2011,
quando pendurou as chuteiras. Ou melhor, parecia.

O outro lado

Coroa Vermelha, terra indígena com arredores em litígio

Em plena pandemia, STJ
sacode Coroa Vermelha

Ao autorizar obras ontem na
Barroquinha, ACM Neto foi
instigado sobre a futura Câmara, mas acabou dizendo
qual postura adotará no
pós-eleição,sejaquemforosucessor (ele espera seja Bruno).
– Vou passar o bastão com
toda dignidade e dando todas
as condições para meu sucessor tocar a administração. Estou em on há oito anos. Vou
entrar em off. Não tenho nenhuma pretensão a exercer
um terceiro mandato.
Entendeu o recado? Ele es-

Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, o local
onde o frei Henrique de Coimbra celebrou a
primeira missa no Brasil, terra dos pataxós, viveu
dia agitado ontem: a Justiça Federal ordenou a
reintegração de uma posse em área das cercanias,
já em Porto Seguro, que aguarda a Funai concluir
a demarcação. Lá moram 24 famílias de índios.
O cacique Ararawe Pataxó disse estranhar:
– Em tempos de pandemia o juiz quer nos
despejar? Não temos onde botar esse povo.
O Conselho Indigenista Missionário (Cimi), setor
da igreja que cuida de índios, diz que isso contraria
frontalmente a decisão do STF de suspender
reintegrações em terras indígenas na pandemia.
Como os turistas que adubam o artesanato
indígena lá sumiram, os índios focam na briga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL
O pregoeiro Oficial do Município de Una-BA, torna público o aviso do PP 031/2020, para o Sistema de
Registro de Preços, visando contratação de empresa para fornecimento, sob demanda das diversas
secretarias, de água mineral e vasilhames de 20 litros, visando a manutenção de suas atividades.
Data: 09/09/2020. Horário: 08:00hrs. - Informações: licitações@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br
– tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

Circulou ontem a notícia de
que o deputado Tom (PSL), ou
ToméMeuAmigo,comoelese
chama na Assembleia, finalmente está cassado, acusado
denãotersefiliadodentrodos
prazos. Ele refutou: disse que é
fake, continua deputado e até
ameaçou pedir reparação.
Nareal,Tom foijulgadopelo TSE em junho e perdeu.
Recorreu já em fase de embargos, em que já não se discute mérito, mas sim forma.
Ou seja, o mandato dele
respira por aparelhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

EXTRATO DE CONTRATO 72/2020. TP 01/2020. Contratante: PMTN/FUN. MUN. DE SAÚDE. Objeto: Implantação
de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MDS) na zona rural, distritos e sede, com recursos do Ministério da
Saúde, por intermédio da FUNASA, Convênio 857377/2017 SICONV, regime de empreitada por preço global,
com fornecimento de material e mão-de-obra. Contratada: 3RAMOS Constuções e Empreendimentos EIRELI,
CNPJ (MF) 26.157.090/0001-12. Valor: R$ 424.105,90. Vigência: até 14/08/2021. Assinatura: 14/08/2020.
Terra Nova/Ba, 27 de agosto de 2020.

SINDBARES

CNPJ: 27.358.200/0001-77.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇO Nº. 014/2020.

A PM de Itaetê, Ba, torna público que realizará PP 014/2020, visando realização de Registro de preço
para futura e eventual aquisição de material de construção para manutenção dos prédios e logradouros
públicos. Abertura do Pregão em 10/09/2020, 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,
27/08/2020. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020

O Município de Eunápolis torna público a retificação da PUBLICAÇÃO da data de abertura das
propostas referente ao Pregão Eletrônico Nº 018/2020(SRP), objetivando o Registro de Preços
para futura e eventual aquisição de dietas enterais, parenterais, módulos e suplementos, fórmulas infantis e demandas judiciais em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde. LOTES I, II, III, X, XI e XII. ONDE SE LÊ: 04/09/2020. LEIA-SE 10/09/2020. Publicado
em 24 de agosto de 2020, Página A8.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de setembro de 2020, às 14h45min *.
2º LEILÃO: 21 de setembro de 2020, às 15h45min *.
*(horário de Brasília)
Alexandre Travassos, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º
andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiver, que levará a Público Leilão de modo Presencial E On-Line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário Banco Santander (Brasil) S/A- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do
Instrumento Particular, datado de 03/03/2011, firmado com os Fiduciantes Robson Freire De Carvalho Basilio Alves, CPF
nº 430.206.665-20 e Lilian Farias Gonçalves, CPF n° 798.848.305-68, residentes e domiciliados em Lauro de Freitas/BA,
em Primeiro Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 353.575,73 (Trezentos e cinquenta e
três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o
imóvel constituído por: “Casa 10, situado na Rua Roque José da Silva n° 108, Residencial Mar Onda Morena, Lauro de
Freitas/BA, com área construída de 96,240m², área do terreno de 208,866m²”, melhor descrito na matrícula nº 13.627 do
Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Lauro de Freitas/BA. Cadastro Municipal: 40813.108.CS10. Imóvel ocupado.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 164.633,92
(Cento e sessenta quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei
9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24
horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, Veja A Integra Deste Edital No Site:
www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16344 - Dossiê).
K-27,29/08e01/09

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERCON-BA - Cooperativa da Construção Civil do Estado da
Bahia, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n°. 08.796.843/0001-58, no
uso de suas atribuições conferidas pelas normas legais e estatutárias, convoca os 83 (oitenta e três) cooperados,
em condições de votar, conforme relação fixada na sede do Sinduscon-BA, situada à Rua Minas Gerais, nº 436,
Pituba, Salvador-BA, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da COOPERCON-BA, a realizar-se em
08/09/2020, em primeira convocação, às 15h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados;
em segunda convocação, às 16h, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados; e em terceira e última
convocação, às 17h, com no mínimo 10 associados presentes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. Prestação de Contas;
2. Deliberação sobre o Futuro da Coopercon-BA;
3. Eleições para os cargos de Presidente e demais membros do Conselho de Administração e Fiscal para o
biênio 2020/2022.
Em decorrência dos efeitos de distanciamento preconizados como medidas protetivas à COVID-19, a referida
assembleia ocorrerá por videoconferência, em caráter excepcional, através de link via Zoom, a ser enviado pelo e-mail
nae@sinduscon-ba.com.br ou WhatsApp nº (71) 98101-0383.
Salvador (BA), 27 de agosto de 2020.
Eliomar Peixoto Matos
Presidente da Coopercon-BA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores da empresa OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A, CNPJ: 17261661/0072-67, com sede na Av. Centenário, 2992 - Shopping Barra, bairro:
Chame Chame, CEP: 40155-151, Salvador-BA, para uma reunião de ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA a ser
realizada no dia 04/09/20 no mencionado endereço, às 15h00, em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos
presentes e às 16h00, com qualquer número, para seguinte ordem do dia:
a) Em assembleia discutir acordo coletivo de trabalho sobre gorjetas.
b) Autorizar o sindicato, por seu representante legal, a firmar o acordo coletivo de trabalho.
c) O que ocorrer;
Salvador, 26 de agosto de 2020. Brasilina Neta Avelino Santos - Presidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/26339– TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de arquitetura para prestação de serviços
técnicos de levantamento arquitetônico cadastral por nuvem de pontos, levantamento topográfico,
elaboração de projetos arquitetônicos de edificações novas, elaboração de projetos urbanísticos e
paisagísticos, compatibilização de projetos de edificações, projetos de acessibilidade para edificações
existentes, projetos de ampliações e reformas de edificações existentes,elaboração de estudos
e relatórios de impacto ambiental (EIA-RIMA), elaboração de estudos e relatórios de impacto de
trânsito (RIT), elaboração de estudos e relatórios de impacto de Vizinhança, para as unidades do
Poder Judiciário do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: DATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO POR VÍDEO
CONFERÊNCIA: 28/09/2020 ÀS 10:00 HORAS. O Edital em referência se encontra disponível
no endereço eletrônico: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa. Salvador, 26 de agosto de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

REPUBLICAÇÃO TP 002/2020

A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO informa que
realizará a seguinte licitação: Republicação Tomada de Preços nº 002/2020 - OBJETO: Contratação de
empresa para prestação de serviços com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução
da obra de construção do Prédio das Secretarias Municipais de Elísio Medrado, localizado à Praça
Gil Proconio Lapa, S/N, Centro, Elísio Medrado/BA, conforme especificação no Anexo I do Edital, e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 14/09/2020 – Horário: 8h30min. O Edital encontra-se disponível
no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail:
licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113. Elísio Medrado, 26 de agosto de 2020. Chirlene Pessoa
Silva Andrade – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL FEIRA DE SANTANA
LICITAÇÃO 133-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 069-2020 – Objeto: Aquisição de kits de café da manhã e
quentinhas para almoço e jantar para atender as necessidades da Proteção Social Especial, coordenado pela
SEDESO, conforme Portaria do Ministério da Cidadania n° 378 de 07.05.2020. Tipo: Menor preço por LOTE.
Data: 10/09/2020 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, 26/08/2020. Verilandia Sena Barros – Pregoeira.
LICITAÇÃO 126-2020 – REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC PRESENCIAL 002-2020 –
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção de Creches, atendendo as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação, no município de Feira de Santana/BA, compreendendo o fornecimento
de material, mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios adequados à execução
das mesmas. Tipo: Menor preço. Data: 21/09/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão
de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs00 às 13hs00 Tel.: 75
3602-8345. Local: Teatro Margarida Ribeiro, situado a Rua José Pereira Mascarenhas, 409 - Capuchinhos,
Feira de Santana – BA. Edital no site: www.feiradesantana.com.br. Feira de Santana, 26/08/2020. Sirleide
de Oliveira Rodrigues– Presidente da CEL.

PEDIDO DE LICENÇA (LAS)
Comercial de Álcool Subaé Eireli, CNPJ
36.987.475/0001-60, torna público que está
requerendo ao Instituto de Meio Ambiente –
IMA a Licença Ambiental de Alteração (LAA),
localizado na Av. Deputado Luis Eduardo
Magalhães, s/n, km 523, Galpão 06, Subaé,
Feira de Santana – Ba, CEP 44.079-002.
Marcos Silva Pinho
Sócio Administrador

AVISO DE CONVOCAÇÃO
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, e a Lei Municipal nº 4.484/92, esta, no que
couber, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico – SMS
nº 245/2020, Processo nº 10.137/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA DESFIBRILADOR que fica
programado o início do recebimento das propostas a partir das 8h do dia
10/09/2020 até as 9h do dia 11/09/2020, às 9h (abertura de propostas) e às
10h (Sessão de Disputa dos Preços). Os Editais e seus Anexos estarão
disponíveis nos endereços eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 24 de agosto de 2020. José Egídio de
Santana – Presidente COPEL/SMS.

Terceira via

Já o ex-deputado Carlos Geílson (Pode), que quer ser a
terceira via, aguarda o deputado Targino Machado
(DEM) dizer que será o vice.

ACM dá o tom da postura que E afinal, Tom
terá quando sair: ficar longe está cassado?
tá dizendo que não ficaria
por trás do palco manipulando movimentos, deixando o prefeito, pela preferência dele Bruno Reis, como se
fosse uma marionete. É um
exemplodecivilidade,administrarbemepassartudobonitinho ao sucessor amigo.
No outro lado, Jaques Wagner fez isso mesmo com Rui
Costa e deu certo.
Antes da pandemia, Neto
dizia que cogitava passar
uns seis meses em Londres
aprimorando o inglês.

Naoutrabanda,odeputadoZé
Neto (PT), até agora liderando
as pesquisas, o que o torna
principal concorrente de Colbert, vai com o empresário José Eudes, do PP de Leão.

Em Jequié 1

A Câmara de Jequié não
conseguiu aprovar o impeachment do prefeito Sérgio da Gameleira (PSB), mas
o saldo da conturbação está
aí: os salários dos funcionários estão atrasados.

Em Jequié 2

Segundo o Transparência
Brasil, a cota nos cofres da
prefeitura de Jequié na pandemia é de R$ R$ 103,10 milhões, além de outros R$ 183
milhões para a população.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
PREGÃO ELETRÔNICO 07/2020. Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de duas pick-up cabine dupla, 4x2 flex
e Duas Motocicletas. Dia 09/09/2020 às 8:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043.
COD. Licitações-e: 829539. Ruy Babosa/Ba, 27 de agosto de 2020. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
PREGÃO ELETRONICO SRP 01/2020. PA 609/2020. Objeto: aquisição de material de consumo médico. Dia
10/09/2020 às 9h. Edital: na sede, Rua Almir José de Oliveira, 73, de 8 às 12h, e-mail: licitacao.pmrj@hotmail.
com, tel. 7532642762. Riachão do Jacuípe/Ba, 27 de agosto de 2020. Joelson Ferreira Carneiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005-2020 – Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços
de engenharia referente à construção de quadra poliesportiva no Povoado de Santa Rosa, interior do
Município de Cocos-BA. Tipo: Menor preço global. Data de abertura: 14/09/2020, às 08h00m, setor
de licitações. Informações na Prefeitura ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município,
http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba, 26/08/2020. Anizio Veiga Filho – Presidente da Comissão
de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO PP 034/2020
A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 034/2020 PA nº 072/2020 Tipo: MENOR PREÇO
POR ITEM. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Brita e Pó de Brita para atender as demandas
das diversas Secretarias do Município de Castro Alves – Ba. Abertura: às 09:00h dia 09/09/2020 na
sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/
licitacoes Castro Alves – BA, 26/08/2020. Naiane Souza, Pregoeira.

SINDBARES

CNPJ: 27.358.200/0001-77.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores da empresa OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A, CNPJ: 17.261.661/0071-86, com sede Av. Tancredo Neves, 148 - Shopping da Bahia,
Caminho das Árvores, CEP: 41820-972, Salvador-BA, para uma reunião de ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
a ser realizada no dia 03/09/20 no citado endereço, às 15h00, em 1ª convocação com 2/3 (dois terços) dos
presentes e às 16h00, com qualquer número, para seguinte ordem do dia:
a) Em assembleia discutir acordo coletivo de trabalho sobre gorjetas.
b) Autorizar o sindicato, por seu representante legal, a firmar o acordo coletivo de trabalho.
c) O que ocorrer;
Salvador, 26 de agosto de 2020. Brasilina Neta Avelino Santos - Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO – IBIRAPUÃ-BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2020 – Menor Preço Global. Abertura: Dia
11/09/2020, às 09 horas. Objeto: pavimentação em bloco sextavado com drenagem superficial em ruas do município. Os interessados poderão obter informação
e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à
Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8
às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

AVISO DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP N°. 011/2020

OBJETO: Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de equipamentos e material permanente, para
atender a demanda da municipalidade, em atendimento a Proposta 11398.359000/1200-01- Emenda Parlamentar
nº 71060004-ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL AUGUSTA MEDRADO MATTOS, para atender a demanda da municipalidade, conforme quantitativos, especificações, condições e
características constantes do edital e respectivo termo de referência. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 09/09/2020, às
09h. LOCAL: Sede da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá
ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 20,00
(vinte reais), através do DAM ou no portal da prefeitura no endereço https://io.org.br/ba/mucuge/acessoainformacao,
Mucugê/BA, 26 de Agosto de 2020, Lizandra Santos Novaes - Pregoeira.

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

AVISO DE RECURSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020

A COPEL, torna público os pedidos de RECURSO da CP Nº 004/2020. Tipo: Menor Preço Global por Lote, na forma
de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para Execução das Obras de Pavimentação de Ruas – Etapa 4 – Lote 1 – Bairros Itinga, Pq S. Paulo e
Jambeiro e Etapa 4 – Lote 2 – Bairros Ipitanga e Pitangueiras – Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71, neste Município. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Impetrado
pela empresa: Summer Locações de Mão de Obra e Serviços em Obras Eireli – EPP. P.A. nº 09919/2020, o inteiro teor
da Recurso encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792
ou via e-mail: 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 – Presidente da Comissão. 26 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE26-2020-3. AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 026-2020-3. A V I SO
O MUNICÍPIO DE MUCURI - BAHIA torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicado,
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo
com as condições deste Edital, por meio da internet: www.licitacoes-e.com.br . OBJETO: Objetivando contratação de empresa especializada para aquisição de produtos para alimentação nutricional, a fim de atender as
necessidades da secretaria de Saúde, da prefeitura de Mucuri – BA. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas
nacionais do ramo, inclusive individuais, que atendam as condições deste Edital e seus Anexos. A LICITAÇÃO
EM EPÍGRAFE FICA REMARCADA PARA AS SEGUINTES DATAS: DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO
DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital estará disponível para consulta e retirada nos sítios: www.doem.org.br/ba/
mucuri/editais e www.licitacoes-e.com.br e na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mucuri, localizada
na Av. Petrobrás, nº 258, Centro, Mucuri - BA, CEP: 45.930-000, no horário local das 08h00min (oito) às
14h00min (Quatorze) horas do dia 26 de agosto de 2020, até as 08h:00min do dia 09 de setembro de 2020.
DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a partir da liberação do Edital pelo
licitacoes-e até as 08h:00min do dia de 09 de setembro de 2020, horário limite estabelecida sendo uma hora
antes do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada. DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO:
a partir das 09h:00min do dia 09 de setembro de 2020. MUCURI – BA, 25 de agosto de 2020. José Carlos
Simões Prefeito Municipal

