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QUAL O PROBLEMA COM A ARBITRAGEM?
Sou contra a utilização do ter-
mo injustiça no futebol. Con-
sidero que o jogo é baseado na
competência. Quanto mais bo-
las na rede adversária um time
colocar, menos propenso ele
estará a contabilizar os danos
de gols sofridos nos acrésci-
mos, chancesdesperdiçadasou
erros de arbitragem. Mas esse
último aspecto tem preocupa-
do. Chiar sobre atuação de ár-
bitro parece desculpa de der-
rotado, porém, quando as fa-
lhas ocorrem de modo siste-
mático, alterando resultados
de partidas, a coisa muda um

pouco de figura.
Em três dos quatro jogos rea-

lizados pelo Vitória em 2020, in-
cluindo o sub-23 e a equipe prin-
cipal, houve claro prejuízo cau-
sado por apitadores. Três jogos
consecutivosdefalhasedecisões
no mínimo controversas, provo-
cando da indignação ao surgi-
mento de teorias da conspiração
entre alguns torcedores.

A série iniciou contra o For-
taleza,naestreiarubro-negrana
Copa do Nordeste. Com apenas
dois minutos de jogo, Léo Ceará
recebeu de cara para o gol e foi
atropelado pelas costas por

uma carreta chamada Paulão,
antes de ter a chance de chutar.
Não seria apenas bola na marca
da cal, era lance para expulsão.
Tipo de erro que altera a di-
nâmica de um jogo de futebol.
Em confronto tão acirrado, fez
falta o pênalti não assinalado e
a expulsão ignorada.

Possoestarequivocadonojul-
gamento, mas também vi falha
de arbitragem no duelo com o
Fluminense, em Feira. Com o
jogoem1a1,oatacantefeirense
arma uma nítida sola diante de
Dedé, que erra o tempo de bola
e acerta-lhe uma botinada. Pê-

nalti marcado. Ora, se gols são
anulados por irregularidades na
origem do lance, creio que seria
o caso de ter observado a falta
que antecedeu a falta, no caso,
a solada do atacante.

Na opinião do comentarista
de arbitragem da TV local que
transmite o Campeonato Baia-
no, “foi muito pênalti” o lance
descrito em Feira de Santana.
Até entendo a falha do árbitro,
que é humano e tem segundos
para decidir. Porém, diante de
tal declaração do comentarista,
sentadinho na cabine e com re-
play à disposição, fico aliviado
por ele ter parado de apitar.

Mas o pior do festival de lam-
banças ficou para o jogo contra

o Juazeirense. A cinco minutos
do fim, com o placar em 2 a 1,
Edson chutou e o defensor ad-
versário bloqueou claramente
usando a mão direita, bem
afastada de seu corpo. O ár-
bitro, de frente para o lance,
ignorou solenemente. Por que
não foi marcado o pênalti? Foi
por já ter dado um antes a favor
do Leão, convertido por Eron?
Até onde sei, não existe cota de
pênaltis por time em cada jogo.
Seria grande a chance do 3 a 1,
liquidando a fatura.

Faltava o ‘gran finale’. Após
falha feia de João Pedro, Kanu
desmontou-se no chão após
sentir a presença do jovem go-
leiro na disputa da bola. Pê-

nalti contra o Vitória, enxergou
o árbitro. A declaração irônica
do zagueiro no fim da partida,
afirmando que foi pênalti claro
e dando um sorrisinho de lado,
selou meu veredito que foi si-
mulação na cara dura.

São pontos que vão ficando
pelo caminho e que podem fa-
zer falta no final de ambas as
competições. Tanto o sub-23
como o principal são times em
formação, que vivem dificul-
dadesprópriasdesseprocesso.
Sofrer prejuízos por conta de
arbitragens equivocadas é
mais uma incógnita dessa
complicada equação.

Saudações Rubro-Negras,
hoje e sempre!

OLHAR RUBRO-NEGRO José Raimundo Silveira | Jornalista olharrubronegro@gmail.com

BAHIA

Diego Cerri enaltece projeto
de transição: ‘a ideia é correta’

RAFAEL TIAGO NUNES

Líder invicto do Campeonato
Baiano e do grupo A da Copa
do Nordeste – a segunda ro-
dada do regional será encer-
rada no domingo e pode ter
mudanças na classificação –, o
Bahia colhe os frutos dos bons
trabalhos dos times de aspi-
rantes e do principal neste iní-
cio de temporada.

Em três jogos disputados, os
garotos da equipe de transição
acumulam dois triunfos e um
empate. Enquanto os coman-
dadosporRogerMachadotêm
um empate e uma vitória.

Diretor de futebol do Bahia,
Diego Cerri – em entrevista à
rádio Metrópole logo após o
Esquadrão vencer o Bahia de
Feira por 1 a 0, com gol do
atacante Caíque, na Arena Ca-
jueiro, em Feira de Santana,
pelo Baianão – falou sobre o
bom início de 2020 do clube e
da importância de dar opor-
tunidadesedescobrirnovosta-
lentos com o elenco sub-23.

“Não dá para ser engenheiro
deobrapronta, falardepoisque
conseguiu o resultado. Não se-
ria correto falar depois de re-
sultado positivo. A ideia é cor-
reta. Nós jogamos ontem
[quarta-feira], estamos jogan-
do quatro jogos em cinco dias.
A ideia é mais que correta. Dar
oportunidade aos jovens da ba-
se, outros que buscamos no

mercado.Treinadorexperiente.
Às vezes vai ter resultado. E, às
vezes,nãovai.Nãoachocorreto
falar em cima do resultado po-
sitivo. Mas a ideia, te asseguro
que é certa”, analisou Cerri.

O time de aspirantes volta a
campo no domingo, quando
enfrenta a vice-líder, Jacuipen-
se, no estádio de Pituaçu, às
16h. O confronto vale a lide-
rança do Campeonato Baiano.
Já a equipe principal terá uma
semana livre de treinos. O pró-
ximo duelo será na próxima
quarta-feira, dia 5, às 21h30,
pela Copa do Brasil, contra o
River, do Piauí, válido pela pri-
meira fase da competição.

Aspirantes x principal
Ontem, os técnicos Roger Ma-
chadoeDadoCavalcanti fizeram
um coletivo com os atletas re-
servas na Cidade Tricolor. A ati-
vidade faz parte do projeto de
integração entre os times de as-
pirantes e principal. O destaque
da atividade foi o meia Régis,
que ainda tem o seu futuro in-
definido. Porém, o atleta estava
no banco de reservas na partida
contra o Imperatriz-MA, pelo
Nordestão, e teve, inclusive, seu
nome gritado pela torcida. Ele
fez um dos gols do treino.

Asausênciasnaatividadefo-
ram o volante Ronaldo, libe-
rado para fazer um tratamento
dentário, e Elton, que traba-
lhou na academia.

VITÓRIA Jordy Caicedo voltou a sentir dores no púbis e vai precisar passar por processo
cirúrgico; departamento médico tentou evitar ao máximo que o jogador operasse

TEM QUE OPERAR
RAFAEL TELES

A
estreia de Jordy Cai-

cedo em 2020 ficou
oficialmente mais
distante. No treino de
ontem o jogador vol-

tou a sentir um incômodo na
região do púbis, o que tornou
o processo cirúrgico inevitável.
O departamento médico do Vi-
tória tentou evitar ao máximo
que o atacante fosse parar na
mesa de cirurgia, mas esse se-
rá o destino dele, provavel-
mente na próxima semana.

Osprimeirossintomasdapu-
balgia foram sentidos ainda no
ano passado e o equatoriano
chegou a perder os últimos jo-
gos do Leão na Série B. Em
dezembro, quando todos saí-
ram de férias, seguiu na Toca
por mais algumas semanas pa-
ra tratar a lesão. No começo de
2020, também teve pré-tem-
porada diferente dos compa-
nheiros, com trabalhos espe-
cíficos e reforço muscular.

Ele só começou a treinar com
bola essa semana. O que serviu
justamente como um teste para
o atacante, que terminou ‘re-
provado’ porque voltou a sentir
dores na região do púbis.

A ideia do departamento
médico rubro-negro agora é
preparar o jogador para a dis-

Letícia Martins / EC Vitória / Divulgação

Jordy Caicedo não disputou nenhuma partida nesta temporada

puta da Série B do Brasileiro,
que começa em maio.

Em 2019, Jordy disputou 20
partidas na segunda divisão e
marcou seis gols. A maioria
deles sob o comando de Ge-
ninho, já na reta final da com-
petição nacional.

Preparação
Hoje, o Rubro-Negro faz o úl-
timo treino antes da partida de
amanhã, contra o Sport, fora
de casa, pela segunda rodada
da Copa do Nordeste.

O time vai ter pelo menos
duas mudanças em relação à
escalação inicial da estreia, já
que Léo Ceará passou a inte-
grar o elenco sub-23 e Martín
Rodriguez rompeu o ligamen-
to cruzado do joelho direito.

Sem o uruguaio, o clube dei-
xou claro que está no mercado
em busca de um novo nome
para a posição, mas sem pressa,
como explicou ontem o diretor
de futebol Alarcon Pacheco.

“OVitóriaestáembuscades-
sa contratação desde a confir-
mação da lesão. Estamos bus-
cando, não temos desespero.
Temos dois bons goleiros, o Ro-
naldo e o Lucas. Esperamos,
quandohouveraoportunidade
de achar a peça, contratar para
fortalecer o elenco”, explicou o
diretor de futebol.

Edital de convocação da Audiência Pública referente ao Estudo e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Ambiental do Complexo Eólico Dom Inocêncio Sul,

sob responsabilidade da Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis S.A
A Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis S.A e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em atendimento ao disposto no Art. 2º da Resolução CONAMA nº 09/1987, torna público que
promoverá Audiência Pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de
Impacto aoMeio Ambiente (EIA/RIMA) do empreendimento denominado “Complexo EólicoDom Inocêncio Sul” (Processo
IBAMA nº 02001.016849-2018-58), sob responsabilidade da Ventos de Santa Rosa Energias Renováveis S.A (CNPJ
23.694.692/0001-10), proposto para ser implantado nos Estados do Piauí (Dom Inocêncio) e Bahia (Remanso e Casa
Nova). A Audiência Pública será realizada no dia 05/02/2020 (quarta-feira), as 17:00 h, na Câmara Municipal de Vereado-
res de Dom Inocêncio, situada na Avenida Angilim, s/n, Centro, Dom Inocêncio/PI.
Informa ainda que o RIMA encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Dom Inocêncio, situada
na Praça Canatuba, s/n - Centro – Dom Inocêmcio/PI; na PrefeituraMunicipal de Casa Nova, localizada na Praça Dr. Gilson
Viana, s/n – Centro – Casa Nova/BA; e na Prefeitura Municipal de Remanso, localizada na Praça Manoel Firmo Ribeiro,
104 – Centro – Casa Nova/BA. O documento supracitado será disponibilizado para consulta durante a Audiência Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Itapitanga- BA realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
nº 006/2020, em 12/02/2020 às 09:00h, em sua sede, que visa a futura contratação
de empresa para fornecimento de materiais elétricos para iluminação publica. Edital
na sede. T: (73) 3246-2445. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-Site: www.
itapitanga.ba.gov.br. – Clebson Santos Moreira – Pregoeiro.

CONVITE Nº 30839511.2020.CPL SFIEB.PP.0001.SESISE
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de auditorias de Recertificação e
Manutenção na NBR ISO 9001:2015.
Abertura: 11/02/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir de 31/01/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 31/01/2020
Comissão de Licitação

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

AVISO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2019.
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas/ Bahia., no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2019
Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa para Fornecimento de Alimentação Escolar,
responsável pelo preparo em todas as fases, manuseio e distribuição, em condições higiênico-sanitárias
adequadas, mediante o fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos, supervisão e mão
de obra para suprir a demanda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino desta Prefeitura, Conforme Termo de
Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Requisitado Pela Secretaria Municipal de Educação. À Empresa:
LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERV. ADM. LTDA. Valor Registrado: R$ 15.599.486,00
(quinze milhões, quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e oitenta e seis reais). Data da Adjudicação:
28/01/2020 e Data da Homologação: 29/01/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita. Lauro de Freitas,
29 de janeiro de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 003/2020.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público os a licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 003/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de
Empresa Especializada em Locação de Veículos, Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no
Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Administração. Valor Estimado Global: R$ 7.912.464,48 - (sete
milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Período de
Vigência: 12 (doze) meses. Sessão de Abertura: 13/02/2020 às 09h00min. Local: Comissão Permanente de
Licitação (Praça Martiniano Maia, Nº 25, 1º Andar, Sala 02, Centro). Edital disponível no endereço eletrônico
www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br Informações: (71) 3288-8790. Fernanda Borges Soares - Pregoeira.
Lauro de Freitas, 29 de janeiro de 2020.

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 014/2019.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/Bahia., torna público para conhecimento dos interessados
a NOTIFICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 014/2019. Tipo: Menor Preço
Global Por Lote. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, Para
Atender as Necessidades dos Funcionários desta Prefeitura. Conforme Termo de Referência e Planilha no Edital.
Requisitado pela Secretaria de Administração. Em obediência ao determinado em Parecer Jurídico datado de
22 de janeiro de 2020, notifica-se todas as empresas participantes a comparecerem nesta Comissão no dia
31/01/2020 às 08:30 horas para nova sessão para fase de lances a respeito dos LOTES EXCLUSIVOS PARA ME
E EPP. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 29 de janeiro de 2020.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO- Nº 001/2020.
A COPEL torna público para conhecimento dos interessados o AVISO DE SUSPENSÃO do PE SRP Nº
001/2020. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Sucção, Limpeza,
Desentupimento e Desobstrução de Fossas Sépticas, Caixa de Gordura e Esgoto, Conforme Termo de
Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Requisitado pela Secretaria Municipal de Educação. Em virtude
de alteração no Termo de Referência. Manoela Cristina Vieira do Nascimento. - Pregoeira. Lauro de Freitas,
29 de janeiro de 2020.

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 001/2020.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público a NOTIFICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 001/2020. Tipo: Menor Preço Global Por Lote. Objeto: Contratação de
Empresa Especializada para Confecção de Fardamento de Uso dos Servidores das Secretarias de Educação
(Fardamento Escolar, Equipamentos e Merendeira), SECAD, SESP, SETTOP, SEDUR, SEINFRA E FARDAMENTO
PARA USUÁRIOS E TRABALHADORES DA DPSSE, DPSB/CRAS/BPC/SCFV/ACESSUAS, CREAS E CADASTRO
ÚNICO para serem Usados nos Programas Sociais e nas Campanhas do Departamento de Proteção Social e
Básica e Serviços Correlatos. Conforme Termo de Referência e Planilha no Edital. Requisitado pela Secretaria
de Administração. NOTIFICA-SE a empresa Villas Comercial Eireli. - EPP (Lote I, Lote III e Lote IV), para
comparecimento à Sessão Pública de abertura e julgamento de habilitação. Data da Sessão: 03/02/2020 às
09h00min. NOTIFICA-SE as empresas Nádia Correia de Almeida - ME (Lote II) e Universo das Fardas Industria e
Comércio de Confecções Ltda. - EPP Lote VI e Lote VIII) para a apresentação de amostras, no prazo de dois dias
úteis a contar desta publicação. Notifica-se, em tempo, os demais licitantes participantes interessados. Fernanda
Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 30 de janeiro de 2020.

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

AVISO DE LICITAÇÃO TP 002/2020
A Comissão de Licitação torna público a ANULAÇÃO da licitação na modalidade TP n° 002/2020 PA 010/2020.Tipo:
Menor PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no
Município de Castro Alves-BA. Sessão que teria a abertura às 09:00 h dia 12/02/2020 na sala da COPEL na PMCA
- Ba, na Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves – BA, 24/01/2020.Naiane Souza Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SAO FRANCISCO
CNPJ N: 16.440.778/0001-51

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2020 – PEÇAS PARA VEÍCULOS. Objeto: A presente licitação tem
como objeto Pregão Presencial para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Peças
Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Motor e Acessórios, componentes de reposição Genuínos e/ou Originais de
1º Linha, não manufaturados, não recondicionados, não recuperados, para Maquinas Pesadas de Diversas
Secretarias do Município de Muquém do São Francisco/BA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data 12/02/2020, às
08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco. O Edital estará disponível
através do e-mail: licitacoesmuquem@hotmail.com,No portal: https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/
site/licitacoesPA na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08:00 às 17:00
h, tel. 77 3652-1014.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 – MEDICAMENTOS Objeto: A Prefeitura Municipal de Muquém do São
Francisco/BA, por seu Prefeito Municipal, Senhor Márcio Cesare Rodrigues Mariano, e a Senhorita Pregoeira,
nomeada pela Portaria de nº 04/2019, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos
interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÂO PRESENCIAL
eventual Aquisição de Medicamentos, Equipamentos Odontológicos, Material Hospitalar e Materiais Diversos
para manutenção das Unidades Básicas de Saúde (PSF`s e Unidade Satélite), Serviços de Atendimento Móvel
de Urgência – SAMU E Unidade Móvel Odontológica deste Municípios produtos estão especificados no ANEXO
ao deste Edital .Tipo: Menor Preço por Lote. Data 13/02/2020, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura
Municipal de Muquém do São Francisco. O Edital estará disponível através do e-mail: licitacoesmuquem@
hotmail.com, https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/site/licitacoesPA,na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira
do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08h30min às 17h00min h, tel. 77 3652-1014. Muquém do São
Francisco/BA.

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 – GENÊROS ALIMENTÍCIOS – MERENDA ESCOLAR. Objeto:
A Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA, por seu Prefeito Municipal, Senhor Márcio Cesare
Rodrigues Mariano, e a Senhorita Pregoeira, nomeada pela Portaria de nº 04/2019, no uso de suas atribuições
legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação,
na modalidade PREGÂO PRESENCIAL a Eventual AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E
NÃO PERECÍVEIS QUE IRÃO COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR NO ANO DE 2020, conforme
especificações constantes do Termo de Referência ANEXO I, parte integrante do Edital. Tipo: Menor Preço
por Lote. Data 18/02/2019, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Muquém do São
Francisco. O Edital estará disponível através do e-mail: licitacoesmuquem@hotmail.com No portal: https://www.
muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/site/licitacoesPA, na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira do Amor, s/nº, Centro, de
2ª à 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 h, tel. 77 3652-1014.

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 – MOTORES ESTACIONÁRIOS. Objeto: A Prefeitura Municipal
de Muquém do São Francisco/BA, por seu Prefeito Municipal, Senhor Márcio Cesare Rodrigues Mariano, e a
Senhorita Pregoeira, nomeada pela Portaria de nº 04/2019, no uso de suas atribuições legais, faz saber e TORNA
PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÂO
PRESENCIAL, A Eventual Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção
de motores estacionários, produtos e poços artesianos, Serviços de instalação e manutenção de poços, nas
diversas localidades do Município de Muquém do São Francisco., conforme especificações constantes do Termo
de Referência ANEXO I, parte integrante do Edital. Tipo: Menor Preço por Lote. Data 19/02/2019, às 08h30min,
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco. O Edital estará disponível através
do e-mail: licitacoesmuquem@hotmail.com No portal: https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/site/
licitacoesPA, na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08:00 às 17:00 h,
tel. 77 3652-1014.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 004/20 - SEDUR/CONDER
Tipo: Menor Preço. Aber tura: 02/03/2020, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA
DRENAGEM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA VIA MARGINAL À BR 324 FEIRA DE
SANTANA - AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA, BAHIA. O Edital, no valor de R$ 10,00 (dez
reais) cada, estará à disposição dos interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard
Santos nº 936 - Narandiba - Salvador - BA, a par tir do dia 30/01/2020 das 13h:30m às
17h:30m. Salvador - BA, 28 de janeiro de 2020. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
n° 004/2020, objetivando a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para
Alimentação Escolar. A entrega e abertura das propostas serão no dia 13 de fevereiro de 2020, às
09:00h (nove 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, 29 de janeiro de 2019. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

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

PREGÃO ELETRONICO 001/2020-SRP
PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em 13/02/2020
às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 802588. PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 001/2020 -
Objeto: seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para
alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA e Programa Mais
Educação da Rede Municipal de Ensino de Elísio Medrado -BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro
de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.
licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com ou pelo Tel. 075 3659-
1061. Elísio Medrado, 29/01/2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020
A CPL da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 20 de Fevereiro de 2020 às 09:00hs,
em sua sede para Construção de Quadra Cober ta Poliespor tiva, a ser implantada na região de
Itajaí no Município de Nova Canaã - Bahia. Edital na sede. T: (73) 3207 2630. Divulgação dos
outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.io.org.br. Ana Paula M. da Silva - 29/01/2020
- Presidente CPL.

CHAMADA PÚBLICA 01/2020.
A Presidente da CPL de Nova Canaã - BA realizará Chamada Pública em 19/02/2020 às 08:30,
em sua sede para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR. Edital na sede. T:(73) 3207 2630. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.
novacanaa.ba.io.org.br. Ana Paula M. da Silva - Presidente da CPL, 29/01/2020.


