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CRISE MIGRATÓRIA

UE reage energicamente à Turquia
FRANCE PRESSE
Ancara, Turquia

A União Europeia (UE) re-
jeitou “energicamente” on-
tem o uso “da pressão mi-
gratória por parte da Tur-
quia com fins políticos”, em
uma declaração adotada du-
rante uma reunião extraor-
dinária dos ministros do In-
terior.

No documento, ao qual a
AFPteveacesso,os27paísesse
comprometem a “adotar to-
das as medidas necessárias,
de acordo com a legislação da
UE e internacional” para im-
pedir que os migrantes cru-
zem “ilegalmente” o territó-
rio até o solo comunitário.

Hoje, o presidente turco,
Recep Tayyip Erdogan, aler-
tou que a nova crise migra-
tória será resolvida somente
se a UE apoiar as iniciativas
turcas na Síria. Enquanto is-
so, aumenta a tensão entre
os refugiados e a polícia na
fronteira grega.

Milhares de migrantes –
em sua maioria sírios, afe-
gãos e iraquianos “ estão
reunidos na fronteira com a
Grécia desde que Erdogan
anunciou na última semana
que não os impediria de en-
trar na Europa.

Embora a UE reconheça os
esforços e os “riscos migra-
tórios que a Turquia enfrenta
em seu território”, rejeita seu

PRIMÁRIAS Apesar da desvantagem,
senador lidera com folga na Califórnia

Joe Biden
prevalece
sobre Sanders
na Superterça
JAVIER TOVAR
E ALINA DIESTE
France Presse, EUA

Joe Biden assumiu o favo-
ritismo nas primárias de-
mocratas nos Estados Uni-
dos, após importantes vitó-
rias na “Superterça” frente a
Bernie Sanders, e a saída de
Michael Bloomberg, que re-
formulou a corrida como
um duelo entre moderados
e progressistas.

Biden, um centrista de 77
anos, triunfou no dia mais
importante da maratona de
votações para eleger o rival

Bloomberg, o
bilionário
ex-prefeito de
Nova York,
abandonou a
disputa

do presidente republicano
Donald Trump nas próxi-
mas eleições, em 3 de no-
vembro.

Além de ser o favorito em
nove dos 14 estados que vo-
taram, o ex-braço direito de
Obama obteve o apoio de
Bloomberg, o bilionário
ex-prefeito de Nova York que
abandonou a corrida presi-
dencial, apresentando Biden
como o “melhor” candidato
para que os democratas re-
cuperem a Casa Branca.

“Essa corrida é maior que
os candidatos e que a po-
lítica. Trata-se de derrotar

Donald Trump, e com sua
ajuda, o faremos”, escreveu
Biden em seu Twitter ao
agradecer a Bloomberg.

Dezenas de milhões de
americanos foram convoca-
dos para votar na “Super-
terça”, cujos resultados le-
varam 1.357 delegados à con-
venção nacional que elegerá
o candidato em julho, um

terço do total. São necessá-
rios ao menos 1.991 para ga-
rantir a nomeação do Par-
tido Democrata.

Biden, que busca a no-
meação presidencial do par-
tido após ter fracassado em
1988 e 2008, obteve vitórias
importantes em populosos
estados como o Texas e a
Carolina do Norte, onde o

voto latino pesa.
Também ganhou no Ala-

bama, Oklahoma, Tennes-
see, Arkansas, Minnesota,
Massachusetts e Virgínia,
provando sua preferência
em grupos demográficos
considerados chave para a
vitória democrata, como a
comunidade negra, mas
também entre os brancos do
Médio-Oeste do país.

“Estamos muito vivos!”,
exclamou Biden na noite de
terça diante de seguidores
em Los Angeles.

Sanders, um senador de
78 anos que se define como
um “socialista democrata”,
venceu em Vermont, Utah e
no Colorado, e lidera com
folga na Califórnia, impor-
tante por ter 415 delegados
em jogo, onde a contagem
dos votos costuma levar dias
ou mesmo semanas.

Apesar da avalanche de
apoio a Biden, Sanders ex-
pressou na terça-feira sua
“confiança absoluta” de que
ele ganhará a indicação de-
mocrata,apósterperdidopa-
ra Hillary Clinton em 2016.

“Você não pode vencer
Trump com a mesma velha
política. O que precisamos é
de uma nova política que in-
corpore a classe trabalhado-
ra e os jovens em nosso mo-
vimento político”, escreveu
ontem no Twitter.

Biden manifestou confiança renovada diante de seus apoiadores em Los Angeles

Frederic J. Brown / AFP

“uso da pressão migratória
(...) com fins políticos” e pede
a Ancara que cumpra os dis-
positivos do acordo de 2016.

Segundo fontes diplomá-
ticas europeias, a Alemanha
impediu que a UE reagisse
mais duramente à abertura
das fronteiras por parte da
Turquia. O pano de fundo
podem ser os esforços di-
plomáticos de Berlim em re-
lação ao norte da Síria.

A ministra alemã da De-
fesa, Annegret Kramp-Kar-
renbauer, disse hoje no Za-
greb que Berlim está con-
versando com Moscou e An-
cara “sobre uma zona de se-
gurança supervisionada in-
ternacionalmente na Síria

para aliviar a situação hu-
manitária”.

Além de manifestar sua
solidariedade para com a
Grécia, a UE indicou sua dis-
posição para reforçar “as zo-
nas sob pressão”, com o en-
vio de uma equipe de in-
tervenção rápida da agência
de proteção de fronteiras, a
Frontex, assim como de ou-
tros meios nacionais.

O vice-ministro grego da
Imigração e Asilo, Yorgos
Koumoutsakos, disse à AFP
que espera de seus 26 pares
europeus especialistas em
asilo, intérpretes, agentes
fronteiriços, produtos de ne-
cessidadebásicanãoalimen-
tícios e meios técnicos.

GUERRA

EUA bombardeiam
insurgentes talibãs

FRANCE PRESSE
Cabul, Afeganistão

A aviação americana bom-
bardeou ontem um grupo de
talibãs que atacava as forças
de segurança afegãs, após
uma ofensiva dos insurgen-
tes que provoca dúvidas so-
bre o incipiente processo de
paz no Afeganistão.

O ataque americano na
província de Helmand (sul)
aconteceu poucas horas de-
pois de uma conversa tele-
fônica entre o presidente
dos EUA, Donald Trump, e o
líder político dos insurgen-
tes talibãs.

A conversa aconteceu
quatro dias depois da assi-
natura, no sábado em Doha,
de um acordo histórico dos
talibãs com Washington so-
bre a retirada das forças es-
trangeiras do país.

No acordo com os insur-
gentes, o governo dos EUA se
comprometeu com uma re-
tirada completa do Afeganis-
tão no prazo de 14 meses, em
troca, entre outras coisas, do
início de um diálogo entre
afegão, incluindo o governo,
a oposição, a sociedade civil
e os próprios talibãs.

Desde a assinatura, no en-
tanto, os insurgentes reto-
maram a ofensiva contra as
forças de segurança afegãs –
mas não contra as forças es-
trangeiras – e encerraram
uma trégua parcial que já
durava nove dias.

O bombardeio aconteceu
depois que pelo menos 20
soldados e policiais afegãos
morreram ontem em vários
ataques dos insurgentes.

“As forças dos EUA execu-
taram um bombardeio em
Nahr-e Saraj, em Helmand,
contra os combatentes tali-
bãs que atacavam as forças
de segurança afegãs. Foi um
bombardeio defensivo”,
anunciou em sua conta no
Twitter o coronel Sonny Leg-
gett, porta-voz das Forças
Armadas americanas no
Afeganistão.

Os ataques aconteceram
poucas horas depois de uma
conversa telefônica, de 35
minutos, entre o líder po-
lítico dos insurgentes, mulá
Barada, e o presidente dos
EUA, Donald Trump.

“Minharelaçãocomomu-
lá é muito boa”, disse Trump.
“Eles querem acabar com a
violência”, acrescentou.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS
A Comissão Eleitoral nomeada pela diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Vera Cruz, Itaparica,
Salinas da Margarida e Nazaré, CNPJ nº 03169382000170, no uso das suas atribuições, DÁ CONHECIMENTO, aos
associados da entidade sindical, que para as eleições a se realizarem no dia 26 de março de 2020, foi deferido o
registro de única chapa com a composição seguinte: chapa de número um denominada de COMERCIÁRIOS JUNTOS
SOMOS MAIS FORTE”, com a seguinte composição: Cândido Ferreira Santos – Presidente; Ginaldo Caldas Quadros –
Secretário; Ademir Conceição Pedro – Tesoureiro; Adriana Conceição Laranjeira – Suplente de Diretoria; Ramon Ferreira
de Andrade – Suplente da Diretoria; Jose Sales Leão – Suplente da Diretoria; André Luiz Santos Pimentel – Conselho
Fiscal Efetivo; Fábio da Conceição – Conselho Fiscal Efetivo; Juvenal Ovídio dos Santos Filho – Conselho Fiscal Efetivo;
Robson Potássio dos Santos – Suplente do Conselho Fiscal; Eli Bomfim dos Santos – Suplente do Conselho Fiscal;
Marcelo Porfirio dos Santos – Suplente do Conselho Fiscal; Cândido Ferreira Santos – Delegado Federativo Efetivo;
Ademir Conceição Pedro – Delegado Federativo Efetivo; André Luiz Santos Pimentel – Suplente de Delegado Federativo;
Fábio da Conceição – Suplente de Delegado Federativo. Recebendo o número ordinal 1 (um).Fica estabelecido o prazo
de três dias, a partir desta publicação para impugnação de candidatos perante a Comissão Eleitoral situada na sede do
sindicato, sito a Avenida Riachinho, nº 12, Loteamento Baviera, Riachinho, Mar Grande, Vera Cruz, Bahia, em horário das
09:00 às 14:00 horas. Vera Cruz, 26 de fevereiro de 2020. Debora de Jesus Santos - Presidente da Comissão Eleitoral

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30840941.2020.CPL SFIEB.PE.0019.SENAISD
Objeto: Aquisição de equipamentos (inversor de frequência, sensor de ph, posicionador de válvula, dentre outros)
Abertura: 16/03/2020 às 09h (horário local)

Retirada do Edital, a partir do dia 05/03/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 05/03/2020
Pregoeiro

PUBLICAÇÃO DE EDITAL EDITAL DE CONVOCAÇÃO. A Diretoria do Instituto de Pesquisas Ambientais e
Humanidades – IPAH, CNPJ 26.257.286/0001-89, convoca os associados com
direito à voto para assembleia geral de eleição e posse da nova Diretoria, a realizar-
se na Av. Orlando Gomes, 1558, 4A, Salvador -BA, no dia 20/03/2020, em primeira
chamada às 18h e em segunda chamada às 19h.

SUPERLAR S.A. SUPERMERCADOS
CNPJ/MF N° 16.196.719/0001-80 | NIRE 29.300.008.206

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2020
E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Data, Hora e Local: Aos 02 dias do mês de março de 2020, às 10:00h, na sede social da companhia, localizada
na Av. Juracy Magalhães s/nº, Bairro Bela Vista, Cep 45.023-490, na Cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia.
2. Convocação publicação prévia: Os arquivos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo
comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da referida Lei.
3. Ordem do Dia:
3.1. Deliberar sobre a Proposta da Diretoria do Superlar S.A. – Supermercados, com parecer favorável do Conselho
de Administração, para redução do capital social da Companhia de R$ 6.200.000,00 (Seis Milhões e Duzentos Mil
Reais) para R$ 1.330.000,00 (UmMilhão Trezentos e Trinta Mil Reais), uma redução, portanto, de R$ 4.870.000.,00
(Quatro Milhões Oitocentos e Setenta Mil Reais), através da absorção integral dos prejuízos acumulados até 31 de
dezembro de 2019; e
3.2. Na hipótese da redução do capital social proposto no item 3.1 acima vir a ser aprovado, deliberar sobre a alteração
do artigo 5º do Estatuto Social de forma a refletir o novo capital social da Companhia.
4. Presença e Quorum: Foram cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo 127, da LSA,
constatando-se a presença de todos os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se verifica das
assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
5. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, o senhor Ivisson Bastos Miranda, que convidou a senhora Odília Rosa
Carvalho, para servir de secretária.
6. Deliberações aprovadas por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos:
Os Senhores Acionistas decidiram aprovar:
6.1 A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura
dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1° da Lei n° 6.404/76;
6.2 A Proposta da Diretoria do Superlar S.A. - Supermercados para redução do Capital Social da Companhia (Anexo
I, que passa a ser parte integrante da presente ata), mediante a absorção integral dos prejuízos acumulados até 31 de
dezembro de 2018, com parecer favorável do Conselho de Administração, no montante de R$ 4.870.000,00 (Quatro
Milhões e Oitocentos e Setenta Mil Reais), passando o capital social de R$ 6.200.000,00 (Seis Milhões e Duzentos
Mil Reais) para R$ 1.330.000,00 (Um Milhão Trezentos e Trinta Mil Reais), sendo certo que a referida redução se
dará sem alteração do Patrimônio Líquido da Companhia e, consequentemente, sem qualquer pagamento aos acionistas
ou cancelamento de ações; e
6.3. Em razão da aprovação da redução do capital social constante do item 6.2 acima, foi aprovada a alteração do
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5 - O capital social subscrito é de R$ 1.330.000,00 (Um Milhão Tre- zentos e Trinta Mil Reais),
dividido em 1.330.000 (UmMilhão Trezentos e Trinta Mil) ações ordinárias de R$ 1,00 (Um Real) cada.

7. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e por todos
os acionistas presentes.
Assinaturas: Pedro Francisco de Moraes Neto, Paulo Francisco Rodrigues de Moraes, André Francisco Rodrigues de
Moraes, Ana Maria Rodrigues de Moraes Ferraz, Maria de Fátima Rodrigues de Moraes Galrão, Maria Tereza Rodrigues
de Moraes e Sebastião Cardoso Neto.

Vitória da Conquista – Ba. 02 de março de 2020.
Ivisson Bastos Miranda Òdilia Rosa Carvalho

Presidente Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 015/2020 - A PREFEITURA DE SEABRA, por intermédio do Pregoeiro,
designado pelo Decreto 016/2020, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2020,
do tipo MENOR PREÇO a ser aferido com base no maior percentual de desconto, que tem objeto o registro
de preço, para futura e eventual AQUISIÇÃO de peças novas, originais ou genuínas, para a manutenção
de veículos leves, motos, veículos utilitários, veículos pesados e máquinas pesadas da frota municipal,
a ser realizada no dia 18/03/2020 às 09:00hs na sede da Prefeitura, a ser julgada nos termos da Lei
10.520/02 e Lei 8.666/93. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página
www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-
1421/1422/3079. Seabra – BA, 04/03/2020 – Vera Lúcia Guimarães Cordeiro – Pregoeira.

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

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço
n° 002/2020, objetivando a contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução do Plano de
Regularização Fundiária com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, diagnóstico da área, levantamento
topográfico cadastral, cadastro e coleta de documentos, definição dos instrumentos de regularização, projeto de
regularização fundiária, licenciamento e aprovação do projeto e elaboração dos títulos, providências de cartório
e por fim entrega dos títulos às famílias beneficiadas, referentes ao Loteamento Gameleira, na cidade de Itororó
- BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 08 de abril de 2020, às 09 (nove) 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, a partir de 04 de março de 2020.
Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó- BA, 04 de
março de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CNPJ N: 16.233.439/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2020 (SRP)

OMunicípio de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº007/2020 (SRP), objetivando o Registro
de Preço para futura e eventual aquisição de insumos médicos hospitalares descartáveis para consumo, visando
atender as necessidades da secretaria municipal de saúde (Material Penso), por meio do site: www.licitacoes-e.
com.br, Tipo: Menor Preço por lote. Sessão de Abertura das propostas: 19 de Março de 2020, às 09:00 horas.
O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos
poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/
diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de
licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia,Em 04 de
Março de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2020 (SRP)
OMunicípio de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº008/2020 (SRP), objetivando o Registro
de preço para aquisição de materiais e equipamentos odontológicos voltados ao atendimento das demandas das
Unidades de Saúde do Município com consultório odontológico, inclusive em serviços de urgência e emergência,
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por lote. Sessão de Abertura das propostas: 20 de
Março de 2020, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br.
As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O&#64257;cial do Município, através do site http://
www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com
ou na Superintendência de licitações, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120,
Eunápolis - Bahia,Em 04 de Março de 2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato do Comércio Varejista de Santo Amaro - SINDICOM, CNPJ nº 15.892.557/0001-51, representante
da categoria econômica do Comércio Varejista no Município de Santo Amaro, convoca seus associados, em pleno
gozo dos direitos, para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, dia 19/03/2020 às 15h00 e 17h00, em
1ª e 2ª convocações, na Avenida Viana Bandeira, n.º 118, Centro, CEP: 44200-000, Santo Amaro, Bahia, para
deliberar acerca da Reforma do Estatuto da Entidade. Santo Amaro, 05/03/2020. José Roberto Rocha dos Santos
– Presidente.

SAEB

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

Tipo: menor preço. Abertura: 24/03/2020 às 10h00min. Objeto: Conclusão da obra do Centro Integrado de
Programas de Mestrado e Doutorado do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de
Feira de Santana/UEFS . Família: 07.05 - Local da sessão: 2ª Avenida, n° 200, 1º andar, sala de licitação SAEB/
SUPAT, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-Ba. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
do site: www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@
saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 ou presencialmente, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min
às 18h00min na 2ª Avenida, nº 200, sala 101, Secretaria da Administração - SAEB, Centro Administrativo da
Bahia - CAB. Salvador, 04/03/2020 - Luciana Andrade Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação para
Obras e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO - SAEB/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/2020. Objeto: serviço de confecção, impressão, envelopamento e entrega de
55.000 carnês de IPTU 2020. Início do recebimento das propostas: 18/03/2020 às 8h. Abertura de propostas:
20/03/2020 às 9h. Sessão pública: 20/03/2020 às 11h. Licitação 803432. Menor preço por lote. ///////////////////
CIMURC: PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/2020. Objeto: aquisição com fornecimento de brita gravilhão, areia
cessada e pó de pedra. Início do recebimento das propostas: 16/03/2020 às 8h. Abertura de propostas:
18/03/2020 às 9h. Sessão pública: 18/03/2020 às 11h. Licitação BB 806400. Menor preço por lote. //// PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 02/2020. Objeto: aquisição de Combustíveis (em bomba). Início do recebimento das propostas:
16/03/2020 às 8h. Abertura de propostas: 18/03/2020 às 9h. Sessão pública: 18/03/2020 às 13h. Licitação BB
806406. Menor preço global. //// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2020. Objeto: locação de prancha 2 e 3 eixos para
transporte de maquinas pesadas para necessidade do CIMURC. Início do recebimento das propostas: 17/03/2020
às 8h. Abertura de propostas: 19/03/2020 às 9h. Sessão pública: 19/03/2020 às 11h. Licitação BB 806410.
Menor preço global. Edital: 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. 7335268040. Jequié/Ba, 03/03/2020. Odair José
da Silva Santana – Pregoeiro.

SAEB

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

Tipo: menor preço. Abertura: 09/04/2020 às 10h00min. Objeto: Registro de Preço para prestação dos serviços
de desenvolvimento de projetos básicos e executivos para as edificações públicas da Capital e do Interior
do Estado da Bahia. Família: 06.18 - Local da sessão: 2ª Avenida, n° 200, 1º andar, sala de licitação SAEB/
SUPAT, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador-Ba. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através
do site: www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@
saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 ou presencialmente, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min
às 18h00min na 2ª Avenida, nº 200, sala 101, Secretaria da Administração - SAEB, Centro Administrativo da
Bahia - CAB. Salvador, 04/03/2020 - Luciana Andrade Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação para
Obras e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.
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