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MP pede
dados sobre
transparência
a Juazeiro

DA REDAÇÃO

O Ministério Público estadual
(MP-BA) solicitou ao prefeito
de Juazeiro (a 508 km de Sal-
vador), Marcus Paulo Alcân-
tara, que informe quais ações
foram implementadas para a
transparência das contrata-
ções e aquisições públicas
neste período de pandemia.

No mês de março, o órgão
chegou a recomendar a ado-
ção de uma série de medidas
e ações quanto à formaliza-
çãodecontratosadministra-
tivos, porém o município
não respondeu.

Responsável pela fiscali-
zação, a promotora Daniela
Baqueiro Alves também en-
viou ofícios pedindo infor-
mações ao procurador-geral
do município Eduardo Fer-
nandes e ao secretário de
Administração Agenor Sou-
za. A magistrada requer a
divulgação das medidas es-
pecíficas de transparência
com relação aos atos e ações
relativas ao enfrentamento
da Covid-19, além do escla-
recimento sobre o fluxo ad-
ministrativo das diversas
unidades administrativas
finalísticas até a efetiva pu-
blicação no site.

A promotora requer que
sejainformadooendereçode
correio eletrônico oficial,
com identificação do servi-
dor responsável por sua ges-
tão, para concentração da co-
municação oficial com o Mi-
nistério Público e demais ins-
tituições de controle, en-
quanto durar a pandemia. O
município deve indicar quais
órgãos ou estruturas admi-
nistrativas exercem a função
de publicação dos atos/con-
tratos e das informações re-
lativas ao planejamento,
ações e medidas sanitárias.

CONGRESSO Bloco tem selado com Bolsonaro, que negocia cargos e ministério
em troca de apoio para garantir votos para impedir eventual impeachment

OTTO: PSD NÃO PARTICIPARÁ
DE ACORDO DO CENTRÃO

BRUNO LUIZ

O senador Otto Alencar as-
segurou ontem que o seu
partido, o PSD, integrante
do Centrão, não vai parti-
cipar do acordo que o bloco
tem selado com o presiden-
te Jair Bolsonaro.

O Planalto negocia cargos
e ministérios com os par-
tidos em troca de apoio pa-
ra, sobretudo, garantir uma
margem suficiente de votos
no Congresso Nacional para
impedir um eventual pro-
cesso de impeachment do
presidente.

“O PSD não está nessa
conta, nem no Senado nem
na Câmara. Não permiti que
tivesse o acordo no PSD.
Chamei o presidente Kas-
sab e disse que não aceitava.
Posso garantir que o PSD
não vai ter ministério do go-
verno Bolsonaro. Não va-
mos trocar nosso apoio no
Senado e na Câmara por
cargos”, afirmou o líder do
PSD no Senado, em entre-
vista na live A TARDE Co-
necta, no Instagram do Gru-
po A TARDE.

Durante a entrevista, Ot-
to avaliou aindaque,aocon-
trário dos prognósticos cor-
rentes em Brasília de falta
de apoio político e popular
para o afastamento de Jair
Bolsonaro, o processo de
impeachment contra ele só
não está em andamento
porque o Congresso deixou
de realizar sessões presen-
ciais devido ao coronaví-
rus.

“Se tivéssemos sessões
presenciais, já tínhamos
aberto a CPI do Moro na Câ-
mara e já tinha impeach-
ment andando. Não tem co-
mo ter reuniões neste mo-
mento do coronavírus, não
tem como andar com isso,
infelizmente”, afirmou. Pa-
ra o parlamentar baiano, o
presidente da Câmara dos

Deputados, Rodrigo Maia
(DEM), não quis dar admis-
sibilidade aos pedidos de
impeachment para não tirar
os holofotes das ações de
combate à pandemia.

Protagonismo
O senador afirmou também
que o protagonismo das
ações para mitigar os efeitos
da pandemia tem sido ape-
nas de estados e municípios.
Para ele, a situação do Mi-
nistério de Saúde é de pa-
ralisia. “Não tem titular [no
ministério]. O interino não
tem condição de atuar. Esse é
o governo da cloroquina, a
única coisa que ele tem para

Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Senador Otto
Alencar (PSD) foi
entrevistado por
Osvaldo Lyra

A TARDE CONECTA

7 HORAS Isso É Bahia,
com Jefferson Beltrão
e Fernando Duarte e
convidados

11 HORAS bate-papo
com o diretor da ABMP,
Alex Gonzalez, sobre o
mercado publicitário em
meio à pandemia do
novo coronavírus

15 HORAS “Mercado de
trabalho: reinserção,
mudança e ascensão”,
com o especialista em
carreira, liderança e
cultura organizacional
Fábio Rocha, com
apresentação do
jornalista Osvaldo Lyra

18 HORAS Rede de
Portais Integrados (tudo
sobre a Covid-19 nos
bairros periféricos)
com Portal A TARDE e
Ramon Sobral, do Portal
Pau da Lima

Militar indicado
para cargo na
Saúde publicou
foto em festa

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Entre os nove militares in-
dicados pelo governo Jair
Bolsonaro (sem partido) pa-
ra o Ministério da Saúde está
o militar Giovani Camarão
(de azul), que desobedeceu
às recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS) de isolamento social
para combater coronavírus.
Ele aparece em uma foto du-
rante uma festa com quase
vinte pessoas.

Conforme o governo, Gio-
vani será coordenador de fi-
nanças do Fundo Nacional
de Saúde. Na foto publicada
no começo de abril, quando
a pandemia já deixava mor-
tos no país, o militar escre-
veu a legenda “niver do Ger-
son 03/04/2020”.

De acordo com a coluna
Painel, da Folha de S. Paulo,
as nomeações têm sido alvo
de críticas internas devido à
falta de experiência das pes-
soas contratadas para co-
mandar a pasta.

Assim como o novo coor-
denador, outros nomes in-
dicados para assumir postos
no governo mostram posi-
cionamentos contrários às
recomendações da Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS). Nomeado como dire-
tor de monitoramento do
SUS, o militar Ângelo Deni-
coli, por exemplo, comemo-
rouofatodeopresidentedos
EUA, Donald Trump, ter re-
velado que estava tomando
hidroxicloroquina, medica-
mento que esteve no centro
de uma polêmica na quarta,
após o ministério ampliar
seu uso para tratamento da
Covid-19. Estudos científicos
têm indicado que as duas
substâncias não têm eficácia
contra a Covid-19.

oferecer. Não tem outra ar-
ticulação para resolver o pro-
blema. Espero que ele [Bol-
sonaro] se sensibilize com
essa situação. O presidente
devia respeitar as dores do
povo brasileiro e as dificul-
dades na área de saúde do
povo brasileiro”, criticou.

O senador defendeu que o
presidente não vete a pos-
sibilidade de aumento para
servidores públicos no pro-
jeto de auxílio financeiro pa-
ra estados e municípios.
“Quem trabalha nos hospi-
tais, nos ambulatórios, nas
UTIs pode se contaminar, e
ele não quer permitir que es-
tados e municípios possam

dar gratificação a esses pro-
fissionais?”, questionou.

Golpe?
Para o parlamentar, não há
possibilidade de Bolsonaro
dar um golpe contra a de-
mocracia brasileira. Otto
avalia que as instituições do
país estão sólidas.

“Ele (Bolsonaro) tem um
espírito ditatorial, tem alma
perversa. Mas não vai acon-
tecer isso porque as insti-
tuições democráticas estão
sólidas. É preciso que volte a
estabilidade política, para
que a população acredite
que a democracia é o melhor
regime”, afirmou.

MP quer
informações
sobre
contratações
e aquisições
na pandemia

Foto foi
publicada no
começo de
abril, quando
a pandemia já
deixava mortos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ECOLUZ PARTICIPAÇÕES S.A.,CNPJ/ME nº 05.791.204/0001-01
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 123 da Lei 6.404/76, convoca todos os
acionistas da Companhia para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, na Alameda Zulmira Ferreira, nº 100, casa, Bairro Saboeiro, Salvador, BA, CEP
41.180-335, no dia 01 de junho de 2020, às 9:00hrs, cuja ordem do dia será deliberar sobre: (i)
mudança do endereço social da sede e (ii) a eleição da diretoria da Companhia. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento que
comprove sua identidade. Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia Geral Extraordinária a que se refere o presente
edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro)
horas da Assembleia Geral Extraordinária. Luiz Carlos Alves Lima - Diretor Presidente

FECHAMENTO: 28/05/2020, a partir das 15h00

Lances “on-line”, edital completo, condições
de venda e pagamento, fotos e mais informações,

consulte:www.freitasleiloeiro.com.br
Mais informações: (11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br

Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 316

AMPLAS FACILIDADES DE PAGAMENTO:
PARCELAMENTO EMP

8, 12, 24, 36, 48 ou 78 MESES

LEILÃO "ON-LINE" DE IMÓVEIS

Lance Mínimo: R$ 268.000,00
(À VISTA COM 10% DE DESCONTO)

LOTE 46 - SALVADOR/BA
APARTAMENTO Nº 203, C/ 01 VAGA

Área priva!va: 85,58m² - Área total: 119,01m²
Rua Vicente Batalha, nº 410

Edi"cio Luar da Praia - COSTA AZUL

Lance Mínimo: R$ 947.800,00
(À VISTA COM 10% DE DESCONTO)

LOTE 44 - SALVADOR/BA
APARTAMENTO Nº 502

C/ 02 VAGAS DE GARAGEM NºS 209 E 210
Área priva!va: 187,02m² - Área total: 266,22m²
Rua Haeckel José de Almeida, nº 139, torre C

Premiere Jaguaribe - JAGUARIBE

APARTAMENTOS - CASAS
SALAS COMERCIAIS

TERRENOS
56 IMÓVEIS

LOCALIZAÇÃO: BA•CE•ES•GO•MG
MS•MT•PR•RJ•RO•RS•SP

Lance Mínimo: R$ 256.500,00
(SOMENTE À VISTA COM 10% DE DESCONTO)

LOTE 04 - SALVADOR/BA
APARTAMENTO nº 1.406

C/ 01 VAGA DUPLA nºs 299 E 300
Área priva!va: 63,10m² - Área total: 112,71m²

Rua Ewerton Visco, nº 160 - !po L
Condomínio Boulevard Side Residencial

CAMINHO DAS ÁRVORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020, no dia 02 de junho de 2020 às 09:00h, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para perfurzação de Poço Artesiano na localidade Pé de
Serra, na Zona Rural do Município de Wagner/Ba, na forma do Anexo I e Termo de Referência deste
edital. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02 de
Julho, 04 – Centro, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro.
Wagner/Ba, 21 de maio de 2020.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA

PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020SRP. O Município de Itapetinga comunica a abertura do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 020/2020, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO PENSO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA regida pelas Leis Federal n° 10.520/02
e 8666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 08 de Junho de 2020, às 09:00 horas, no
Auditório do Colégio José Marcos Gusmão (antigo Noralice), na Av. Dermeval Soares Pinheiro, S/Nº, Bairro Otávio
Camões – Itapetinga/BA. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.doem.
org.br. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga, Bahia, 21
de Maio de 2020.Comissão de Licitação.
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020SRP. O Município de Itapetinga comunica a abertura do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 021/2020, para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA regida pelas Leis Federal n° 10.520/02 e 8666/93 e suas
alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 08 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no Auditório do Colégio
José Marcos Gusmão (antigo Noralice), na Av. Dermeval Soares Pinheiro, S/Nº, Bairro Otávio Camões – Itapetinga/
BA. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.doem.org.br. Informações
no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga, Bahia, 21 de Maio de 2020.
Comissão de Licitação.
PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2020SRP. O Município de Itapetinga comunica a abertura do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 022/2020, para AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPETINGA regida pelas Leis Federal n° 10.520/02 e 8666/93 e suas
alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 08 de Junho de 2020, às 14:30 horas, no Auditório do Colégio
José Marcos Gusmão (antigo Noralice), na Av. Dermeval Soares Pinheiro, S/Nº, Bairro Otávio Camões – Itapetinga/
BA. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.doem.org.br. Informações
no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga, Bahia, 21 de Maio de 2020.
Comissão de Licitação.
PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020SRP. O Município de Itapetinga comunica a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº
023/2020, para AQUISIÇÃO DE AGUAMINERAL E VASILHAMES, GÁS GLP E VASILHAMES, PARAMANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO DE ITAPETINGA regida pelas Leis Federal
n° 10.520/02 e 8666/93 e suas alterações, devendo a Licitação ser realizada no dia 08 de Junho de 2020, às 15:30
horas, no Auditório do Colégio José Marcos Gusmão (antigo Noralice), na Av. Dermeval Soares Pinheiro, S/Nº, Bairro
Otávio Camões – Itapetinga/BA. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.
doem.org.br. Informações no setor de licitações ou através do e-mail: licitacaopmitapetinga@gmail.com.Itapetinga,
Bahia, 21 de Maio de 2020.Comissão de Licitação.

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 – UASG: 925813 – SEC/SGINF

A Pregoeira Oficial da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, comunica aos interessados em participar da licitação
acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de passagens
terrestres intermunicipais e interestaduais, e com sessão de abertura então designada para o dia 10/03/2020 às
10h00min., que fica remarcadapara o dia 16/06/2020 às10h00min., em razão de ajustes noEdital. Outras informações
e/ou o Edital e seus anexos podem ser obtidos através dos endereços eletrônicoswww.comprasgovernamentais.gov.br
e www.comprasnet.ba.gov.br.Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115.1403, e-mail: copel@
educacao.ba.gov.br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 h no
endereço da Secretaria da Educação, situada à 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro Administrativo
da Bahia – CAB. CEP: 41.745-000. Salvador, Ba. 21/05/2020. Taíza da Silva Cabé – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 012/2020,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de madeira para o Município de Itororó. A Sessão ocorrerá no dia
04 de junho de 2020, às 09:00h (nove horas), 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, 21 de maio de
2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 013/2020,
objetivando a contratação de empresa para aquisição de instrumentos periféricos odontológicos, com recurso da
proposta n 11228.937000/1180-04, celebrada entre o Município de Itororó e o Ministério da Saúde. A Sessão ocorrerá
no dia 04 de junho de 2020, às 10:00h (dez horas), no Portal de licitações doBanco doBrasil. 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, 21 de maio de
2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 014/2020,
objetivando a contratação de empresa para seguro de ambulância. A Sessão ocorrerá no dia 04 de junho de 2020, às
12:00h (doze horas), 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, 21 de maio de 2020. Fernando Silva Lima.
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n° 003/2020,
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 09 de junho de 2020, às 09:00h (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 21 de maio de 2020. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73)
3265-1910. Itororó- BA, 21 de maio de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SAEB

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

AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações na modalidade Pregão Eletrônico,
abaixo discriminadas:
PE Nº Nº BB ABERTURA/HORA OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

092/2019 790168 08/06/2019 às
10:30h (Horário de Brasília)

Registro de Preço de Serviço de Instalação e Remoção de Forro PVC
para Salvador e Região Metropolitana - Famílias(s): 08.02 – Simone
de Almeida Siqueira Ramos.

Registro de Preços de Material de Escritório para Salvador e Região
Metropolitana - Famílias(s): 75.10 - Manoela de Fátima da Costa
Souza.

034/2020 816802 04/06/2020 às
14:00h (Horário de Brasília)

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.comprasnet.ba.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala 101, CEP: 41.745-003, CAB, Salvador-Ba, de segunda a sexta-
feira, das 08h30min às 18h00min. Telefone: (71) 3115-3130 e/ou Telefax: (71) 3115-3128.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS TP Nº 002/2020.

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A COPEL, torna público a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS
HABILITADAS da T P Nº 002/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução
Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das obras de Construção
de Contenção no Calçadão da Praia de Ipitanga - Contrato de Repasse Nº 212.523-98/2006, no bairro de Ipitanga,
no Município de Lauro de Freitas/Ba. Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Sessão de
Abertura: 25/05/2020 às 09:00 horas. 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 e em obediência às recomendações emanadas do Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas
um representante de cada empresa licitante Habilitada, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene,
etiqueta de segurança respiratória e distanciamento mínimo recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente
da Comissão. Lauro de Freitas, 21 de maio de 2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS TP Nº 003/2020

A COPEL, torna público, a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS
HABILITADAS da TP Nº 003/2020. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução
Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Reforma de
Um Campo de Futebol - Contrato de Repasse Nº 1058.461-17/2018, no Bairro de Vida Nova, no Município de Lauro
de Freitas/Ba. Conforme Termo de Referência e planilhas em Cd anexo no Edital. Sessão de Abertura: 26/05/2020 às
09:00 horas. 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 e em obediência
às recomendações emanadas do Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de cada
empresa licitante Habilitada, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de segurança
respiratória e distanciamento mínimo recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente da Comissão. Lauro
de Freitas, 21 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 13.858.907/0001-38

OMunicípio de Planalto - Bahia, em consonância com a Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, torna público a realização
na sede da Prefeitura Municipal, no dia 04/06/2020 às 10:00hs, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº
015/2020. OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as
necessidades das SecretariasMunicipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
do Edital e seus Anexos. Informações e Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na
Praça Duque de Caxias, 104 – Centro – CEP 45.190-000. Fone: (77) 3434-2137. Outros atos referentes a este processo
serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Planalto, disponível no site: www.planalto.ba.gov.br.
Planalto – Bahia, 21 de Maio de 2020. Adalberto Rodrigues Meira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2020
CNPJ N: 13.347.539/0001-63

O Município de Nordestina/Bahia, realizará Licitação na modalidade: Pregão Presencial nº
023/2020, em 29/05/2020, às 09 horas, para a aquisição de materiais permanentes, destinados
ao Hospital Municipal Dr. Otto Alencar, neste município, para combate ao enfrentamento do
COVID-19, tipo Menor Preço Por Item. Regência Legal: Lei 8.666/93, 10.520/02, 13.979/20,
MP 926/2020 e demais normas regulamentares. O edital está disponível no setor de licitação,
na Praça João Soares Moura, Nº 103 – Centro – Nordestina/Bahia, das 8h às 12h, Telefone
(75)3650-2133. Ricardo Souza Bispo – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que realizará
no dia 04/06/2020, às 08h00m na sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, Rua Presidente
Juscelino, 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, a licitação na modalidade Pregão Presencial.
OBJETOR: Contratação de empresa para registro de preços para futuros e eventuais fornecimentos
do remanescente de Material de Construção em geral, ferramentas, equipamentos e outros para
atendimento as Secretarias do Município de Cocos-BA. Informações na Prefeitura, das 07hoom às
12h00m, telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/. Cocos
– Bahia, 20/05/2020. Anízio Veiga Filho, Pregoeiro.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA – PORTAL DO SERTÃO

PREGÃO PRESENCIAL 05/2020. PA 21/2020. Menor preço global. Objeto: serviços de terceirização de mão de
obra em diversas áreas, com a disponibilização de equipamentos inerentes execução dos serviços, para atender
as demandas da Policlínica Regional de Saúde de Feira de Santana. Dia 03/06/2020 às 9h. Informações: e-mail:
licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Edital: http://consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Feira
de Santana/Ba, 22/05/2020. Erika Paim dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA
TP 01/2020. Contrato 147/2020. Contratante: PMRB. Contratado: Construtora Civil Barros e Medeiros LTDA, CNPJ 21.933.770/0001-
67. Objeto: pavimentação emparalelepípedo comdrenagem superficial no Bairro JardimAlvorada (Rua Prof. Noberto Alves Vieira, Viela
A, Viela B e Rua B). Valor R$ 379.413,19. Vigência: até 30/09/2020. Ruy Barbosa/Ba, 22 demaio de 2020.


