
POLÍTICA
SALVADOR QUINTA-FEIRA 28/5/2020B2

politica@grupoatarde.com.br

LEIA MAIS Bolsonaro teme que Carlos
seja alvo de próxima ação do inquérito
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DILIGÊNCIAS Inquérito investiga esquemas de financiamento e divulgação em massa na internet

PF cumpre mandados judiciais
em investigação sobre fake news
ALEX RODRIGUES E FELIPE
PONTES
Agência Brasil, Brasília

A Polícia Federal cumpriu on-
tem 29 mandados de busca e
apreensão no chamado in-
quérito das fake news, aberto
noanopassado.Asdiligências
ocorrem em endereços liga-
dosa17pessoas.Osmandados
foram autorizados pelo mi-
nistro Alexandre de Moraes,
relator do inquérito no STF, e
têm por objetivo apurar a
existência de esquemas de fi-
nanciamento e divulgação
em massa nas redes sociais de
notícias falsas contra autori-
dades da República. A ordens
são cumpridas no Distrito Fe-
deral, Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Mato Grosso, Paraná e San-
ta Catarina.

Na decisão em que auto-
rizou as buscas, Moraes dis-
se haver indícios de que um
grupo de empresários tem
financiado e coordenado
uma estrutura para a pro-
dução e disseminação des-
sas informações falsas e
ofensas nas redes sociais. As
tratativas se dariam em gru-
pos privados de WhatsApp,
motivo pelo qual seria ne-
cessária a apreensão de di-
versos aparelhos eletrôni-
cos para a produção de pro-
vas, decidiu o ministro.

Moraescitalaudospericiais
da PF que apontam a coor-
denação de postagens entre
aomenosonzeperfisnoTwit-
ter. O ministro menciona ain-
da os depoimentos de diver-
sos parlamentares, entre eles
osdeputadosAlexandreFrota
(PSDB-SP) e Joice Hasselman
(PSL-SP), que acusaram a exis-
tência do esquema em depoi-
mento na Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito
(CPMI) sobre fake news.

“As provas colhidas e os lau-
dos periciais apresentados

nestes autos apontam para a
real possibilidade de existên-
cia de uma associação crimi-
nosa, denominada nos depoi-
mentos dos parlamentares
como Gabinete do Ódio, de-
dicada a disseminação de no-
tíciasfalsas,ataquesofensivos
a diversas pessoas, às auto-
ridades e às Instituições, den-
tre elas o Supremo Tribunal
Federal, com flagrante con-
teúdo de ódio, subversão da
ordemeincentivoàquebrada
normalidade institucional e
democrática”, escreveu o mi-
nistro do Supremo.

Em consulta prévia, o pro-
curador-geral da República,

Augusto Aras, manifestou-se
contra a autorização das bus-
cas pedidas pela PF. Para o
PGR, seria necessário colher
mais informações sobre as
contas nas redes sociais para
dar continuidade às investi-
gações no momento.

Alvos
Entre os alvos estão o pre-
sidente nacional do PTB, o
ex-deputado Roberto Jeffer-
son, empresários como Lu-
ciano Hang, das Lojas Ha-
van, a ativista bolsonarista
Sara Winter, o blogueiro Al-
lan dos Santos, do site Terça
Livre, e o humorista Rey

Fábio Motta / AFP Photo/ 26.05.2020

Ordens foram cumpridas no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

RODOVIAS

Rui critica ANTT
por posição
sobre circulação
de ônibus

DA REDAÇÃO

O governador Rui Costa cri-
ticou as ações adotadas pelo
governo federal que impe-
dem a suspensão do trans-
porte interestadual na Bahia.
O chefe do Executivo baiano
argumentou, em entrevista à
Rádio Metrópole, na manhã
de ontem, que enquanto foi
possívelcontrolaracirculação
dos ônibus no estado houve
maior controle da taxa no
avanço do coronavírus.

Rui fez um apelo ao mi-
nistro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello. “Eu faço
esse apelo ao ministro, se
ele, de fato, quer ajudar o
povo brasileiro, que nos aju-
de a suspender essas auto-
rizações da ANTT para com
isso impedir que o vírus ca-
minhe para o interior do
Brasil e da Bahia. O ministro,
que é um general, sabe que
não se vence uma batalha
com o exército dividido e
com cada um atirando para
um lado”, comparou.

Rui argumentou que uma
série de decisões liminares é
concedida e que permite a
liberação do transporte inte-
restadual. Diante disso, apon-
tou que isso ocorre em fun-
ção do posicionamento da
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), por
seguir orientações do gover-
no pela manutenção da cir-
culação dos ônibus.

“Por quase 60 dias, en-
quanto conseguimos man-
ter ônibus sem entrar nas
cidades do interior ecerca de
250 municípios não regis-
traram casos. A partir das
liminares conseguidas pe-
las empresas de transporte,
em função da posição da
ANTT, o vírus começa se es-
palhar rapidamente”, disse.
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Bianchi. Todos eles se ma-
nifestaram em suas redes
sociais repudiando as bus-
cas em seus endereços.

O empresário Edgard Co-
rona, da rede de academias
SmartFit,eoinvestidorOscar
Fakhouri também são alvo.
Os demais nomes são Wins-
ton Rodrigues Lima (capitão
da reserva e ativista bolso-
narista), Paulo Gonçalves Be-
zerra (empresário), Bernardo
Kuster (youtuber), Enzo Leo-
nardo Suzi (youtuber), Rafael
Moreno (blogueiro), Rodrigo
Barbosa Ribeiro (assessor
parlamentar),EdsonPiresSa-
lomão (assessor parlamen-

tar), Eduardo Fabres Portella
e Marcelo Stachin.

O ministro Alexandre de
Moraes não determinou
buscas contra parlamenta-
res, mas ordenou que depu-
tados deem esclarecimentos
àPFarespeitodepublicações
emredessociais.Sãoeles:Bia
Kicis (PSL-DF), Carla Zambel-
li (PSL-SP), Daniel Lúcio da
Silveira(PSL-RJ),FilipeBarros
(PSL-PR), Junio do Amaral
(PSL-MG), Luiz Phillipe Or-
leans e Bragança (PSL-SP),
bem como os deputados es-
taduais Douglas Garcia
(PSL-SP) e Gil Diniz
(PSL-SP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
CNPJ- 13.796.289/0001-49

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico de nº 005/2020, do tipo
MENOR PREÇO, Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 04/06/2020, abertura das
propostas: às 09:00 horas do dia 05/06/2020, data e a hora da disputa: às 09:30 horas do dia 08/06/2020.
Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 205/2020, N° da Licitação: 816633, tendo como objeto a
Contratação de empresa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS DA FARMÁCIA
BÁSICA, COMOTAMBÉM MEDICAMENTO QUE NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO MUNICIPAL, ESPECÍFICOS
PARA PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS TAIS COMO DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES,
GLAUCOMA, SAÚDE MENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. Motivo: Reposição de prazo legal em virtude do Decreto Estadual da Bahia nº
19.722, de 22 de maio de 2020, antecipando feriados estaduais e municipais para os dias 25 e 26 de maio de
2020, conforme publicado no Diário Oficial do Estado em 23/05/2020. Informações (75) 3642-2112. David
Casais de Carvalho. Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 27 de maio de 2020.

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE, torna público que a sessão pública designada para o dia 03/06/2020, Horário:
13h00min , referente ao Pregão Presencial nº 020/2020 – OBJETO: contratação de empresa especializada em
prestação de serviços de Provedor de Internet, 24 horas por dia, 7 dias por semana, via fibra óptica com no mínimo
20MB/s para a Secretaria de Administração e Finanças e demais Secretarias deste Município, no mínimo 20MB/s
para a Secretaria de Saúde e no mínimo 20MB/s para a Secretaria de Educaçãoÿ e via rádio Banda Larga, com
links de internet dedicado com velocidade mínima de 5 MB/s para atender a demanda das demais secretarias do
Município de Laje/BA , mediante Sistema de registro de Preços, conforme informações constantes no Edital e seus
anexos, foi cancelada, em virtude da antecipação dos feriados em comemoração ao São João e 02 de Julho, através
da Lei Estadual 14.267/20. A data da sessão pública fica redesignada para o dia 05/06/2020, Horário 13h00min.
Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitacaolaje2017@gmail.com . Laje - BA, 27 deMaio de 2020. LUINE DA
PAIXÃO AROUCA MACHADO – Pregoeira/Presidente da CPL.
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE, torna público que a sessão pública designada para o dia 03/06/2020, Horário:
09h00min , referente ao Pregão Presencial nº 021/2020 – OBJETO: contratação de empresa para futura e eventual
aquisição de plantas e gramas ornamentais; aquisição e instalação de postes decorativos e guarda - corpo, para
atender as necessidades de melhoria das Praças Públicas desse Município, mediante Sistema de registro de Preços,
conforme informações constantes no Edital e seus anexos, foi cancelada, em virtude da antecipação dos feriados em
comemoraçãoaoSãoJoãoe02deJulho, atravésdaLei Estadual 14.267/20.Adatadasessãopública fica redesignada
para o dia 05/06/2020, Horário 09h00min.Informações podemser obtidas pelo e-mail: licitacaolaje2017@gmail.com .
Laje - BA, 27 de Maio de 2020. LUINE DA PAIXÃO AROUCA MACHADO – Pregoeira/Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2020. Sessão - dia 04/06/2020 às 14:00horas, na
Sala da Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro
de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de TESTE RÁPIDO (KIT) para diagnóstico
da COVID-19 (SARS-CoV-2 IgG/IgM), para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Campo
Formoso, conforme a Lei Federal 13.979/2020. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das
8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS - SRP - Nº 020-2020 – P.A 013/2020.
TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando registrar preços para futura contratação de empresa
especializada para fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as demandas do município. Data e horário: 09
de Junho de 2020, às 09h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/
editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 27 de Maio de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Pregoeiro.
REDESIGNAÇÃO DE DATA DO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 021-2020 – P.A 005/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR
LOTE OBJETO: Objetivando contratação de empresa especializada para fornecimento de utensílios de cozinha para
suprir as demandas do município. Data e horário: 09 de Junho de 2020, às 11h:00, no site: www.licitacoes-e.com.
br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA, 27 de
Maio de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Pregoeiro.
REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 022-2020 – P.A 021/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE
OBJETO: Objetivando contratação de empresa especializada para prestação de serviços de link de internet banda larga
para suprir as demandas do município. Data e horário: 09 de Junho de 2020, às 12h:30, no site: www.licitacoes-e.
com.br, Edital na sede, no site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link: www.licitacoes-e.com.br – Prado - BA,
27 de Maio de 2020. Meirinalvo S. de Jesus – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

Extrato de contrato 123/2020. Contratado: GFC Construtora e Empreendimentos EIRELI, CNPJ
20.889.357/0001-80. Objeto: Construção de 02 quadras Poliesportivas, sendo 01 na Rua A (transversal da
Rua Ulysses Guimarães), na sede, e 01 na Rua Antônio Ramos Dourado, no Distrito de Paz de Salobro,
convênio SIAF 882149/2018, celebrado entre a CEF e PMC. Vigência: 31/12/2020. Valor: R$ 553.491,55. TP
02/2020. Data: 28/05/2020. Canarana/Ba, 28 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO-BA., torna público aos interessados que o processo licitatório Pregão Eletrônico
nº 001/2020 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO, SERÁ ADIADA para seguintes datas: As proposta poderão ser incluídas no
sistemawww.licitacoes-e.com.br, a partir da data 28/05/2020 às 10:00. Divulgação da proposta de preço e abertura:
09/06/2020 a partir das 09h00min. (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos poderão ser adquiridos no site:
www.licitacoes-e.com.br ou na sala do setor de licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, com sede
Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33, no horário das 08:00 às 12:00h ou através de email:licitacao.montesanto@gmail.com.

Monte Santo-BA, 27 de maio de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de preço
no dia 10/06/2020, as 09:30 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada na Av. Rio Branco,
nº 318, centro, sala de licitações. OBJETO: Seleção das melhores propostas para formação de Ata de Registro de
Preços, futura e eventual aquisição parcelada de materiais de expediente, didático e apoio administrativo, para suprir
as demandas das secretarias de Ação Social, Educação e Unidades Escolares deste Município de Itaberaba/Ba, pelo
período de 12 (doze) meses. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das 8:00 as 13:00hs,
e-mail: licitacaoitaberaba@yahoo.com PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 28 de maio de 2020.

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

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI025PRP-2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
010/2020, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas às famílias carentes
cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social de Itororó-BA. A sessão ocorrerá no dia 10 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, 27
de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

REPUBLICAÇÃO 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 10 de
junho de 2020, às 10:00h (dez 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,
27 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

REPUBLICAÇÃO 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 10 de junho de 2020, às 11:00h (onze 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, 27 de maio de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n°
003/2019, objetivando a contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem de
ruas no distrito de Rio do Meio, Zona Rural do município de Itororó-Bahia, conforme Termo de Convênio
n° 1028931-24. A entrega e abertura das propostas serão no dia 16 de junho de 2020, às 09:00 (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 27 de maio
de 2020. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. E-mail:
licitacaoitororo@gmail.com. Itororó-BA, 27 de maio de 2020. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

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

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020
Tipo Menor Preço Por Item
Sessão – dia 09/06/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto Registro
de Preços para o fornecimento de combustível para atender a frota de veículos e máquinas, que servem a
Prefeitura Municipal de Mirangaba, ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Educação e demais secretarias
municipais. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.(74) 3630-
2113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020
Tipo Menor Preço Por Lote
Sessão – dia 10/06/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto
Contratação de empresa para o fornecimento de material didático e expediente, material de limpeza, material
esportivo, gêneros alimentícios (perecíveis e semi perecíveis) produtos de hortifrúti, material permanente,
material esportivo e material de utensílios de copa e cozinha, para atender as demanda da Secretaria de
Assistência Social e aos Programas CREAS, CRAS, SCFV exercício 2020. Informações com a Comissão
Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.(74) 3630-2113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/
diarioOficial. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020
Tipo Menor Preço Por Item
Sessão – dia 12/06/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº 125. Objeto Registro
de preço para Contratação de empresa especializada para serviços funerários de pessoas carentes, incluindo
translado do corpo do local de falecimento para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência
Social Município de Mirangaba. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00
ou pelo tel.(74) 3630-2113. http://www.mirangaba.ba.io.org.br/diarioOficial. Valnei Lima Vieira. Pregoeiro.
Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICAÇAO DOS PREGOES 009, 011 E 012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
CNPJ- 13.796.289/0001-49

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico de nº 007/2020, do
tipo MENOR PREÇO, Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 05/06/2020, abertura
das propostas: às 09:00 horas do dia 09/06/2020, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia
15/06/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 224/2020, N° da Licitação: 816650, tendo
como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO EVENTUAL DE TABLETS PARA A SEREM
UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONFORME POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA. Motivo: Reposição
de prazo legal em virtude do Decreto Estadual da Bahia nº 19.722, de 22 de maio de 2020, antecipando
feriados estaduais e municipais para os dias 25 e 26 de maio de 2020, conforme publicado no Diário
Oficial do Estado em 23/05/2020. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho. Presidente da
CPL. Jaguaripe - BA, 27 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
CNPJ- 13.796.289/0001-49

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico de nº 006/2020,
do tipo MENOR PREÇO, Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 04/06/2020,
abertura das propostas: às 11:00 horas do dia 05/06/2020, data e a hora da disputa: às 11:00
horas do dia 08/06/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 205/2020, N° da Licitação:
816633, tendo como objeto a AQUISIÇÃO EVENTUAL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMO
TAMBÉM AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL EM GEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE
BUCAL DAS UNIDADES DE CAÇÕES, MUTÁ, SÃO BERNARADO, PALMA E CAPÃO NO MUNICÍPIO DE
JAGUARIPE. Motivo: Reposição de prazo legal em virtude do Decreto Estadual da Bahia nº 19.722, de
22 de maio de 2020, antecipando feriados estaduais e municipais para os dias 25 e 26 de maio de 2020,
conforme publicado no Diário Oficial do Estado em 23/05/2020. Informações (75) 3642-2112. David
Casais de Carvalho. Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 27 de maio de 2020.


