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DIREITO Os benefícios solicitados a partir do dia 20 deverão ser autorizados automaticamente

Governo promete liberar seguro-
-desemprego atrasado até dia 22
DA REDAÇÃO

O Governo Federal, por meio
da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia, in-
formou ontem que todos os
trabalhadores com dificul-
dade de acesso ao seguro-de-
semprego terão seus pedi-
dos reprocessados e libera-
dos até a próxima quar-
ta-feira, dia 22. Já os bene-
fícios solicitados a partir do
dia 20 deverão ser liberados
automaticamente.

A Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, ad-
mitiu, ontem, que uma falha
no sistema tem dificultado o
acesso dos trabalhadores
que fizeram o saque imedia-
to do FGTS de receber o se-
guro-desemprego.

Segundo a secretaria, re-
latos de divergências entre o
saque imediato do FGTS e a
concessão do benefício do
seguro-desemprego come-
çaram a chegar na segunda
quinzena de dezembro e que
iniciou os processos corre-
tivos no sistema para solu-
cionar a questão.

Em setembro, a Caixa ha-
via garantido que o saque
imediato não impediria o re-
cebimento do seguro-de-
semprego. Os trabalhadores
que iam retirar seu segu-
ro-desemprego e tinham
feito o saque estavam sendo
orientados a entrar com um
recurso administrativo 557.

Ontem, a secretaria infor-
ma que os todos os traba-
lhadores que tiveram difi-
cultado o acesso ao segu-
ro-desemprego terão seus
pedidos reprocessados e li-
berados até a próxima quar-
ta-feira e os benefícios so-
licitados a partir da segun-
da-feira devem ser liberados
automaticamente.

Com a solução, os traba-
lhadores que apresentaram
o recurso administrativo 557

Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Uma falha ocorrida no sistema dificultou o acesso dos trabalhadores ao seguro-desemprego

O valor
máximo das
parcelas do
seguro-
-desemprego
passou de
R$ 1.735,29 para
R$ 1.813,03
desde o dia 11

passou a ser de R$ 1.813,03
desde o último dia 11. O be-
nefício máximo aumentou
em R$ 77,74 em relação ao
valor antigo (R$ 1.735,29) e
será pago aos trabalhadores
com salário médio acima de
R$ 2.666,29.

Os novos valores do segu-
ro-desemprego estão valen-
do desde a divulgação do Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de 2019
na semana passada, que fi-
cou em 4,48%.

Os valores valem para os

benefícios que ainda serão
requeridos e também para
os que já foram liberados –
nesse caso, serão corrigidas
as parcelas que faltam e que
forem emitidas a partir da
entrada em vigor do reajus-
te.

O valor recebido pelo tra-
balhador demitido depende
da média salarial dos últi-
mos três meses anteriores à
demissão. No entanto, o va-
lor da parcela não pode ser
inferior ao salário mínimo
vigente (R$ 1.039).

BENEFÍCIOS

Caixa e BB
começam a
pagar abono
do PIS/Pasep

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O pagamento do abono sa-
larial do Programa de Inte-
gração Social (PIS) do calen-
dário 2019/2020, para os tra-
balhadores nascidos no mês
janeiro e fevereiro, começou
ontem. De acordo com a Cai-
xa Econômica Federal, os va-
lores variam de R$ 87 a R$
1.039, conforme a quantida-
de de dias trabalhados du-
rante o ano base 2018.

Os titulares com conta in-
dividual na Caixa e cadastro
atualizado receberam o cré-
dito automático antecipado
na última terça-feira.

Segundo a instituição, são
mais de 3,6 milhões de tra-
balhadores nascidos em ja-
neiro e fevereiro, totalizan-
do R$ 2,6 bilhões em recur-
sos injetados na economia.

Os servidores públicos,
cadastrados no Programa de
Formação do Patrimônio do
Servidor Público (Pasep),
com o dígito final de ins-
crição 5 e 6 começaram a
receber ontem. Neste caso, o
pagamento é feito pelo Ban-
co do Brasil

No caso do PIS, os paga-
mentos são escalonados
conforme o mês de nasci-
mento do trabalhador e ti-
veram início em julho de
2019, com os nascidos na-
quele mês.

O prazo final para o saque
do abono salarial do calendá-
rio de pagamentos 2019/2020
é 30 de junho deste ano.

terão os benefícios libera-
dos no que ocorrer primeiro,
reprocessamento ou análise
do recurso. Já aqueles que
não contestaram a negativa
não precisam se preocupar:
a liberação será automática.
A evolução da solicitação ou
da reanálise de benefício pe-
la internet (www.gov.br) ou
então pelo aplicativo da Car-
teira de Trabalho Digital.

Reajuste
O valor máximo das parce-
las do seguro-desemprego

ONDE CONSULTAR
ABONO DO PIS

O valor do abono
salarial do PIS pode ser
consultado no Aplicativo
Caixa Trabalhador, no
site da Caixa ou pelo
Atendimento Caixa ao
Cidadão: 0800 726 0207

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar (em) em local incerto e não sabido, ter-se ocultado ou recusado o recebimento da carta
de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo de que o Primeiro e Segundo Público Leilão serão
realizados nos dias 21/01/2020 e 18/02/2020 as 15:00 Local: Rua Ewerton Visco, n. 290 Condomínio Boulevard
Side Empresarial , sala de reunião 02 Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR-BA. na forma
da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em
favor da EMGEA – Empresa Gestora de Ativos por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias
referentes ao financiamento imobiliário:
ROSA BEATRIZ GRAÇA MARINHO, BRASILEIRA, SOCIOLOGA, CPF 38590301591, RG 201109360 SSP-BA,
DIVORCIADA E JOSEVAL RODRIGUES NASCIMENTO, BRASILEIRO, ESTATISTICO, CPF 43378331534, RG
0248764020 SSP-BA, SOLTEIRO. Referente ao Imóvel APARTAMENTO LOCALIZADO NA RUA PIAUI Nº 713, EDF.
MONTREY, BL. B, APT. 603- PITUBA. SALVADOR-BA. COMPOSTODE LIVING, CIRCULAÇÃO, DOIS QUARTOS, SENDO
UM SUITE, VARANDA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SANITÁRIO SOCIAL, QUARTO E SANITÁRIO DE EMPREGADA,
TENDO A ÁREA PRIVATIVA DE 74,77 M² E ÁREA TOTAL DE 115,08 M². CABE AO APARTAMENTO 01 VAGA DE
GARAGEM DE Nº 60 LOCALIZADA NO PAVIMENTO G-II DO EDIFICIO, POSSUINDO A ÁREA PRIVATIVA DE 12,50 M².
CONTRATO: 109910108591 do imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 6º Oficio do Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de SALVADOR/BA, sob registro R1 matricula 18932.

Salvador, 15/01/2020, 16/01/2020, 17/01/2020
Tânia Abreu Leiloeira Oficial - Telefones 71-31788579 / 71- 32412052 / 71- 33746321

Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã, SSA/BA.

LEILÃO DE 28 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 24/01/2020
a partir das 14h00

IMÓVEIS EM ALAGOAS •AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • GOIÁS • MARANHÃO • MATO GROSSO
• MINAS GERAIS • PARANÁ • RIO DE JANEIRO •RIO GRANDE DO NORTE • SANTA CATARINA • SÃO PAULO
À VISTA 10% DE DESCONTO • ÁREA RURAL • COMERCIAIS • GALPÃO • RESIDENCIAIS • TERRENOS

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no 6ºOficial de
Registro de Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº 1.882.670 em
07/01/2020 e 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 221.392 em 07/01/2020.
LeiloeiroOficial: FabioZukerman - Jucesp719.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

LOTE 03 - TERRENO C/ 369,00M²
CAETITÉ/BA - ALTO DO CRISTO
Rodovia BA-156, fundo c/ a Rua 10 (lt. 05 da qdra
08).Matr. 15.126doRI local.
Lance Mínimo R$ 16.000,00
Mínimo à vista: R$ 14.400,00

LOTE 04 - TERRENO C/ 278,00M²
CAETITÉ/BA - ALTO DO CRISTO
Rodovia BA-156, fundo c/ a Rua 10 (lt. 03 da qdra
08).Matr. 15.124doRI local.
Lance Mínimo R$ 12.000,00
Mínimo à vista: R$ 10.800,00

LOTE 05 - TERRENO C/ 324,00M²
CAETITÉ/BA - ALTO DO CRISTO
Rodovia BA-156, fundo c/ a Rua 10 (lt. 04 da qdra
08).Matr. 15.125doRI local.
Lance Mínimo R$ 14.000,00
Mínimo à vista: R$ 12.600,00

LOTE 06 - TERRENO C/ 396,00M²
CAETITÉ/BA - ALTO DO CRISTO
Rua08 (lt. 12daqdra16).Matr. 15.342doRI local.
Lance Mínimo R$ 17.000,00
Mínimo à vista: R$ 15.300,00

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA, convidados para a
reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 11:00 horas do dia 24/01/2020, em sua sede social, na
Avenida da França, n.º 1.551, Estação Marítima Visconde de Cairu, 1º andar, na Cidade do Salvador, Estado da Bahia,
com a seguinte ordem do dia:
I – Deliberar sobre alteração do Estatuto Social, a fim de adequá-lo às disposições da Lei nº 13.844, de 18 de junho
de 2019, bem como sobre a possibilidade de os acionistas minoritários participarem dos conselhos de administração
e fiscal somente se sua participação acionária atender aos percentuais mínimos dos arts. 141 e 161 da lei 6.404, de
1976, respectivamente.
II - Eleição de Membros do Conselho de Administração.

Salvador, 16 de dezembro de 2019.

OTTO LUIZ BURLIER DA SILVEIRA FILHO
Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES E PESQUISAS NO ESTADO DA BAHIA

CNPJ 02.756.131/0001-29
EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

Pelo presente edital, nos termos dos artigos 548 e 580, III da Consolidação da Legislação Trabalhista – CLT, todas as empresas,
entidades e empregadores enquadrados nas categorias econômicas *“empresas de serviços contábeis” e “empresas de
assessoramento, perícias, informações e pesquisas”, representadas pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia, código sindical: 000.002.365.90858-
0, estabelecido a Av. ACM, 2573, Ed. Royal Trade, sala 209, Candeal de Brotas – Cep: 40.280-902 Salvador/BA, Filiado à
FENACON, de acordo com o ordenamento do Sistema Confederativo de Representação Sindical da Confederação Nacional do
Comércio - CNC - grupo terceiro, são NOTIFICADOS que poderão proceder, até o dia 31 de Janeiro de 2020, o recolhimento
da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL patronal do exercício de 2020 a este Sindicato, conforme dados exemplificativos e valores
constantes das tabelas abaixo: I – EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS (ORGANIZADOS OU NÃO SOB FORMA DE PESSOA
JURÍDICA): Empresas de Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil; Escritórios de Serviços, Assessoria e Consultoria
Contábil Autônomos. II – EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS: *Empresas
e Escritórios de Assessoria e Assistência; Empresas e Escritórios de Organização e Coordenação; Empresas e Escritórios
de Perícias e Avaliações; Empresas e Escritórios de Serviços; Empresas e Escritórios de Consultoria; Associações, Clubes
e Entidades Cooperativas; Sociedades de Advogados; Agências de Informações e Pesquisas; Empresas e Escritórios de
Administração; Holdings Societárias e Fundos Mútuos. OBS: Quando houver sindicato específico da atividade na cidade ou
região, a este deverá ser feito o recolhimento, observada a área de ação.
Tabela para cálculo da contribuição Sindical vigente a partir de 01 de janeiro de 2020.
Para os empregadores e agentes do comércio organizados em firmas ou empresas e para as entidades ou instituições com
capital arbitrado (item III alterado pela Lei nº 7.047 de 01 de dezembro de 1982 e §§ 3º, 4º e 5º do art. 580 da CLT).

Notas:
1. O Conselho de Representantes da CNC decidiu reajustar os valores que serão praticados em 2020 pelo IGP-M de 3,37%,
fixando a contribuição mínima em R$ 242,04 (duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), o que equivale a R$ 20,17
(vinte reais e dezessete centavos) mensais;
2. As firmas ou empresas e as entidades ou instituições cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 30.255,00, poderão recolher
a Contribuição Sindical mínima de R$ 242,04, de acordo com o disposto nos artigos. 578, 580 § 3º e 587 da CLT, com a redação
dada pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017;
3. As firmas ou empresas com capital social superior a R$ 322.720.000,01, poderão recolher a Contribuição Sindical máxima
de R$ 113.920,16, na forma do disposto nos artigos 578, 580, § 3º e 587 da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, de 13
de julho de 2017;
4. Base de cálculo conforme art. 21 da Lei nº 8.178, de 01 de março de 1991 e atualizada de acordo com o art. 2º da Lei nº
8.383, de 30 de dezembro de 1991, observada a Resolução CNC/SICOMÉRCIO Nº 035/2019;
5. Data de recolhimento:
- Empregadores: 31.JAN.2020;
- Autônomos: 28.FEV.2020;
- Para os que venham a estabelecer-se após os meses acima, a Contribuição Sindical poderá ser recolhida na ocasião em que
requeiram às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade

Salvador, 14, janeiro de 2020
ALTINO DO NASCIMENTO ALVES

Presidente

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (em R$) ALÍQUOTA% PARCELA A ADICIONAR
01 de 0,01 a 30.255,00 Contr. Mínima 242,04
02 de 30.255,01 a 60.510,00 0,80% -
03 de 60.510,01 a 605.100,00 0,20% 363,06
04 de 605.100,01 a 60.510.000,00 0,10% 968,16
05 de 60.510.000,01 a 322.720.000,00 0,02% 49.376,16
06 de 322.720.000,01 em diante Contr. Máxima 113.920,16

VALOR BASE: R$ 403,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0016/2020, Aber tura:
29/01/2020 às 09h00min. (horário da Bahia) – Objeto: aquisição de material de expediente e
material escolar para atender as necessidades das Secretarias do Município de Monte Santo
Bahia. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão
Permanente de Licitação situada no Centro Vocacional Tecnológico (CVT), com sede Avenida Luis
Eduardo Magalhães, s/nº – Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-
000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33 ou através de e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no
horário das 08:00 às 12:00h.

Monte Santo, 16 de janeiro de 2020.
Igor Dias Silva
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 01/2020. Objeto: aquisição de emulsão asfáltica destinados a Pavimentação,
manutenção (conservação/recuperação) de vias públicas. Menor preço global. Dia 31/01/2020 às 14h.
Informações: de 8 às 12h, na CPL. Nova Redenção/Ba, 17/01/2020. João Célio O. Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
PREGÃO PRESENCIAL 02/2020. PA 04/20. Edital 03/20. Menor preço por lote. Objeto: serviços funerários,
incluindo translado fúnebre e fornecimento de urnas e materiais diversos. Dia 29/01/20 às 9h. ///// PREGÃO
PRESENCIAL 03/2020. PA 05/20. Edital 04/20. Menor preço por item. Objeto: Fornecimento de oxigênio medicinal.
Dia 29/01/20 às 15h. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br, tel. 7436731707, ou na CPL, Pç. Belarmino
José Rodrigues, s/n, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 17 de janeiro de 2020. Max Denys A. da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
CHAMADA PÚBLICA 01/2020. Dia 30/01/2020 às 14h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar Rural, destinados a alimentação escolar, com Dispensa de Licitação. Edital: na CPL, Av. Pedro Joaquim
Machado, s/n. Informações: tel. 7436491201. Uibaí/Ba, 15/01/2020. Jarbas da S. Soares. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
CNPJ N: 13.922.570/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO Nº 002/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Objeto: Aquisição de brinquedos educativos e laboratório de ciências, para atender as
necessidades das unidades de ensino da rede municipal de ensino deste município, com vistas
à melhoria do desempenho de estudantes. Tipo: Menor Preço por Lote. Data: 29/01/2020 às
11:30hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://
www.andarai.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo. Informações, das 09:00h às 12:00h,
Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 17/01/2020. Moises Moura dos Santos Filho - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Floresta Azul - BA, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará realizar no dia 30 de Janeiro de 2020, às 09:00 horas, na forma do disposto das Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Presencial,
tipo menor preço global, quando da aquisição de gás oxigênio para manutenção dos serviços de
saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações constantes
no Edital e seus anexos. O Edital completo, bem como quaisquer outras informações poderá ser
fornecido junto ao setor de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal situada na Travessa 02
de Julho, nº 39, Centro – Floresta Azul-BA, em dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00 horas,
ou através do fone: (73) 3243-2162. Floresta Azul-BA, 16 de Janeiro de 2020. Wagner Barbosa
Andrade Leal Pregoeiro – Por taria nº 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64
AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do município de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 31 (trinta e um), do mês de janeiro
de 2020 às 8:00h, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-01-
2020, Menor Preço por lote, a presente licitação tem como objeto e operação, contratação de empresa
para fornecimento de gêneros alimentícios para preparação da merenda escolar das escolas da rede
municipal de ensino deste município, o Edital poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda
a sexta-feira, das 7:00 às 12:00h, até o dia 30 de janeiro de 2020, gratuitamente ou adquirido no site
da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra
publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, os atos desta licitação serão
publicados no Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga – Ba,
16/01/2020. José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI007PRP-2020
O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de preço
no dia 29/01/2020, as 09:00 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada na Av. Rio Branco,
nº 318, centro, sala de licitações. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para execução de serviços de instalação, manutenção, aquisição de peças com substituição para os
aparelhos de ar condicionados, para atender as necessidades de diversas secretarias municipais, por um período
de 12 (doze) meses. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das 8:00 as 13:00hs,
PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 17 de janeiro de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 003/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de oxigênio e materiais assessórios para
o SAMU 192. A entrega e abertura das propostas serão no dia 30 de janeiro de 2020, às 08:00h (oito horas)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. Edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas,. Informações gerais
através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 16 de janeiro de 2019.
Fernando Silva Lima PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
Comunicamos a abertura da Licitação Pregão Presencial, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e suas
alterações, Decreto Municipal nº 112/09 e demais normas que regem a matéria, objetivando a Contratação
de empresa para futuras aquisições de refeições, do interesse da Secretaria Municipal de Administração
e Planejamento e Outras do Município de Maraú, devendo a proposta e documentação serem entregues em
sessão presencial que ocorrerá em 29/01/2020 as 09:00 horas, na sala de licitações, localizada na Prefeitura
Municipal, onde também poderá ser adquirido o edital acompanhado de seus anexos, no horário de 08:00 ás
12:00h. Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de licitações desta prefeitura através
do e-mail: licmarau@hotmail.com e do Tel.: (73)3258-2106. Maraú - Bahia, 17/01/2020. EDMILSON CALÓ DOS
SANTOS, Coordenador Técnico de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020
Comunicamos a abertura da Licitação Pregão Presencial para Registro de Preços, regido pela Lei 10.520/02, Lei
8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 112/09, Decreto Municipal nº 442/13 e demais normas que
regem a matéria, objetivando a Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços mecânicos, elétrica e
funilaria, em veículos pequenos, veículos pesados e máquinas, desta Prefeitura Municipal, do Município de Maraú,
devendo a proposta e documentação serem entregues em sessão presencial que ocorrerá em 29/01/2020 as
11:30 horas, na sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal, onde também poderá ser adquirido o edital
acompanhado de seus anexos, no horário de 08:00 ás 12:00h. Quaisquer outros esclarecimentos devem ser
requisitados no setor de licitações desta prefeitura através do e-mail: licmarau@hotmail.com e do Tel.: (73)3258-
2106. Maraú - Bahia, 17/01/2020. EDMILSON CALÓ DOS SANTOS, Coordenador Técnico de Licitações


