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NOTA Durante entrevista a programa, procurador-geral da República havia
afirmado que militares podem agir para garantir competência dos Três Poderes

Intervenção militar é
inconstitucional, diz Aras
REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, afir-
mou, ontem, por meio de
nota, que a Constituição Fe-
deral não abarca a hipótese
de intervenção militar, co-
mo pregam determinados
grupos e até políticos pelo
país. As declarações ocor-
rem em meio a um clima de
tensão entre o Poder Exe-
cutivo e o Judiciário.

Após repercussão negati-
va junto ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) sobre fala
em entrevista a Pedro Bial, o
procurador-Geral da Repú-
blica voltou a falar sobre o
artigo 142 da Constituição.
Em nota divulgada ontem,
ele dá outra interpretação.

"A Constituição não admi-
te intervenção militar. Ade-
mais, as instituições funcio-
nam normalmente. Os Po-
deres são harmônicos e in-
dependentes entre si. Cada
um deles há de praticar a
autocontenção para que não
se venha a contribuir para
uma crise institucional.
Conflitos entre Poderes
constituídos, associados a
uma calamidade pública e a
outros fatores sociais con-
comitantes, podem culmi-
nar em desordem social",
afirmou Aras na nota pu-
blicada no site do Ministério
Público Federal (MPF).

"As Forças Armadas exis-
tem para a defesa da pátria,
para a garantia dos Poderes
constitucionais e, por inicia-
tiva de quaisquer destes, pa-
ra a garantia da lei e da or-
dem, a fim de preservar o
regime da democracia par-
ticipativa brasileira", con-
clui o procurador.

Durante entrevista ao
programa Conversa com

Bial, da TV Globo, Augusto
Aras chegou a citar que os
militares podem agir para
garantir a competência dos
Três Poderes. “As Forças Ar-
madas, no plano constitu-
cional, atuam como garan-
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Após repercussão negativa, Aras voltou a falar sobre o artigo 142 da Constituição

tes da Constituição. Quando
oartigo142estabelecequeas
Forças Armadas devem ga-
rantir o funcionamento dos
Poderes constituídos, esta
garantia é nos limites da
competência de cada Poder.
Um Poder que invade a com-
petência de outro Poder, em
tese, não há de merecer a
proteção desse garante da
Constituição, porque, se es-
ses Poderes constituídos se
manifestarem, dentro das
suas competências, sem in-
vadir a competência dos de-
mais Poderes, não precisa-
mos enfrentar uma crise
que exija dos garantes uma
ação efetiva de qualquer na-
tureza”, disse.

Apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro são alvos de
um inquérito aberto pelo

Supremo Tribunal Federal
(STF) que investiga a prática
de fake news e ataques con-
tra a Corte. Bolsonaro con-
testa uma ação da Polícia Fe-
deral que mirou blogueiros,
empresários e deputados
que o apoiam. Ele também
tem participado de atos que
pedem o fechamento do Su-
premo e do Congresso Na-
cional e chegou a citar que
"as Forças Armadas" estão ao
seu lado.

As declarações de Aras,
vistas como endosso a in-
tervenção militar e quebra
do regime democrático, re-
percutiram no mundo po-
lítico e na internet. Na nota,
Aras mudou o discurso e re-
chaçou qualquer atuação
política das Forças Arma-
das.

Ministério pede que se
apure vazamento dos
dados de Bolsonaro

DA REDAÇÃO

No dia em que o presidente
Jair Bolsonaro afirmou que o
vazamentodedadospessoais
seus é uma “medida de in-
timidação”, o Ministério da
Justiça determinou, ontem, a
instauração de um inquérito
para apurar o ocorrido. O pe-
dido de investigação pela Po-
lícia Federal foi feita pelo mi-
nistro da Justiça, André Men-
donça, conforme o jornal Es-
tado de S Paulo.

Mais cedo, o presidente
disseque"medidaslegaises-
tão em andamento para que
tais crimes não passem im-
punes". E acrescentou em
sua conta no Facebook: “Em
clara medida de intimida-
ção o movimento hacktivis-
ta 'Anonymous Brasil' divul-
gou, em conta do Twitter,
dados do Presidente da Re-
pública e familiares”

Na segunda-feira, uma cé-
lula brasileira do grupo ha-
cker Anonymous começou a
divulgar dados pessoais de
bolsonaristas nas redes so-
ciais. A Procuradoria-Geral
da República (PGR) também
vai analisar se abre investi-
gação para apurar o ataque
hacker contra esses políti-
cos.

Até o momento, foram
disponibilizadas informa-
ções pessoais de Jair Bolso-
naro, Flavio Bolsonaro, Car-
los Bolsonaro, do ministro
da Educação, Abraham
Weintraub, e de sua mulher
Daniela Weintraub, assim
como da ministra dos Direi-
tos Humanos, Damares Al-
ves, e do Luciano Hang, em-
presário dono da Havan que
é investigado no inquérito
das fake news.

O Anonymous atua em
outros países e ressurgiu no
último domingo, 31, após
desdobramentos do caso de
George Floyd, homem negro
assassinado durante uma
abordagem policial nos Es-

tados Unidos. A conta que
vazou supostos dados de au-
toridades brasileiras nesta
segunda-feira estava sem
publicar no Twitter desde
outubro de 2018. No último
domingo, anunciou a sua
volta.

No Twitter, Mendonça ex-
plicou que "as investigações
[sobre o vazamento de in-
formações] devem apurar
crimes previstos no Código
Penal, na Lei de Segurança
Nacional e nas Lei das Or-
ganizações Criminosas. O
Palácio do Planalto e o Ga-
binete de Segurança Insti-
tucional (GSI) ainda não se
manifestaram oficialmen-
te.

Na noite de segunda-feira,
hackers do grupo Anony-
mous Brasil publicaram en-
dereços, CPFs, telefones e in-
formações sobre imóveis de
Bolsonaro e familiares.
Também foram alvos da di-
vulgação, feita pelo Twitter,
os ministros Abraham
Weintraub (Educação) e Da-
mares Alves (Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos).

O deputado estadual de
São Paulo Douglas Garcia
(PSL), que teve computado-
res do gabinete apreendidos
pela Polícia Federal na ope-
ração relativa ao inquérito
das fake news, também teve
informações pessoais ex-
postas.

As declarações
do procurador
Augusto
Aras
repercutiram
no mundo
político e
na internet

Hackers
publicaram
endereços,
CPFs, telefones
e informações
sobre imóveis
de Bolsonaro
e familiares

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 15 de Junho de 2020, às 08h30min *.
2º LEILÃO: 22 de Junho de 2020, às 15h45min *.

*(horário de Brasília)
ALEXANDRETRAVASSOS, LeiloeiroOficial, JUCESPnº 951, comescritório naAv. Engenheiro LuísCarlosBerrini, nº 105,
4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n°
90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra com força de escritura pública de
29/04/2014, firmado com os Fiduciantes BARTOLOMEU SILVADIAS, portador do RG nº 380961458-SSP-BA, inscrito no
CPF/MF nº 512.669.385-91 e VANACI LIMASILVA, portadora do RG nº 03808465-19-SSP-BA, inscrita no CPF/MF sob o
nº 586.957.295-91, ambos residentes e domiciliados em Salvador/BA, conviventes entre si em União Estável, em
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 549.797,27 (Quinhentos e quarenta e
novemil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel
constituído por:APARTAMENTO designado pelo nº 1701 de porta, Tipo 01, integrante do “EDIFICIO VILLAFLORESTAL”,
situado à Rua Doutor Filinto Borja, nº 120, Brotas, Salvador/BA, que assim se descreve: possui área construída de
80,44m², área comumde 43,64m², duas vagas de garagem, cobertas, de nºs 60 e 61, perfazendo a área total de 124,08m²,
melhor descrito namatrícula nº 105.570 do 3º Registro de Imóveis de Salvador/BA. CadastroMunicipal: 660.209-6. Imóvel
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em
primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 373.218,15 (Trezentos e setenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos – nos termos do art. 27, §2º da
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRA DESTE EDITAL NO
SITE:www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16143 -Dossiê). K-30/05,01e03/06.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
RODOVIARIOS DA CHAPADA DIAMANTINA IRECÊ E REGIÃO – SINTRACIR

O SINTRACIR-BA, SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIARIOS DA CHAPADA DIAMANTINA IREÇÊ E REGIÃO,
entidade sindical de primeiro grau, já devidamente registrada junto à serventia de Registro Imobiliário de Seabra/BA e
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob n° 37.116.771/0001-59, com sede provisória no Polo Sindical à
Rua Horacio de Matos, 518, Bairro Baixinha, Seabra, CEP 46.900-000, vem por meio de seu presidente, no exercício das
respectivas disposições estatutárias, convocar todos os membros da categoria de rodoviários, inclusive os autônomos,
pertencentes ou contratadas pelo grupo econômico das categorias citadas e Categorias agrupadas tais como: Motoristas,
pessoal de escritórios, manutenção, ajudantes, carregadores e serviços gerais nas empresas de transportes e transportes
de gado, distribuidoras de bebidas, combustíveis, mudanças, terraplanagens, construção civil e cooperativa, além de taxistas
e motoristas por aplicativo (Uber), câmara fria, fretamento, turismo, autônomos, vans, grãos e modais (mistos) e transporte
de passageiros , transportes rurais , transportes escolares e transportes de emergência nos municípios da base territorial da
Chapada Diamantina, Irecê e região, no Estado da Bahia, quais sejam, Abaíra, Andaraí, América Dourado, Barra da Estiva,
Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal, Bonito, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentil do Ouro, Ibicoara, Ibipeba, Ibitiara, Ibititá,
Ipupiara, Iramaia, Iraquara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Itaetê, João Dourado, Jussara, Lapão, Lençóis, Marcionilho de Souza,
Morro do Chapéu, Mucugê, Mulungu do Morro,, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Presidente Dutra, Rio de
Contas, São Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibaí, Utinga, Wagner e Xique-Xique, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO, a ser realizada dia 25 de junho de 2020, no espaço da sede do polo
sindical , situado na Rua Horácio de Matos n 518 , Bairro Baixinha , CEP 46.900-000 – Seabra/BA, com inicio às 8:00 (oito)
horas em primeira convocação e em segunda convocação às 9:00 (nove) horas, observando o quórum estatutário, para
tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificar a Fundação do SINDICATODOS TRABALHADORESRODOVIÁRIOSDACHAPADA
DIAMANTINA, IRECÊ E REGIÃO – SINTRACIR-BA que foi realizada em 17/04/2020; e consequente 2) Desmembramento dos
municípios de: Abaíra, Andaraí, América Dourado , Barra do Mendes, Barro Alto, Boninal , Bonito, Ibitiara, Ibititá, Ipupiara,
Iramaia, Iraquara, Irecê , Itaetê, João Dourado, Jussara, Lapão, Lençóis , Morro do Chapéu, Mucugê , Nova Redenção, Novo
Horizonte, Palmeiras, Piatã, Presidente Dutra, Rio de Contas, São Gabriel, Seabra, Souto Soares, Uibaí, Utinga, Wagner e
Xique-Xique da base territorial do SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTE ROD CARGA E PASSAGEIROS DE BARREIRAS
– SINTRACARPAS, CNPJ n. 63.078.679/0001-51, em atendimento ao art. 41, da Portaria n° 326/2013 do Ministério do
Trabalho e Emprego; 3) Alteração e ratificação do estatuto social do sindicato; 4) Ratificação da Eleição e posse da primeira
diretoria, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 5) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.

Seabra/BA, 03 de junho de 2020. Alexandre Neves - Presidente do Sindicato - CPF 259.913.998-83
Inscrição na Previdência Social nº 37.116.771/0001-59 – Residente e domiciliado na Rua Conquista n 167, Bairro Nossa

Senhora das Graças, Seabra-Ba – CEP 46.900-000 – Seabra/BA.

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, Operadora de Planos de
Autogestão de Assistência à Saúde, devidamente registrada na ANS sob o nº 31723-3, inscrita
no CNPJ sob o nº 42.160.192/0001-43, com estabelecimento na Rua do Paissandu, 58 – Boa
Vista – Recife – PE, por intermédio desta publicação do Edital de Notificação, considera que
ficam notificadas as beneficiárias listadas abaixo, clientes na referida operadora contratada,
no plano Fachesf Saúde Padrão, registrado na ANS sob o n° 436.221/01-7, conforme
informações a seguir: A. S. C., inscrita no CPF sob o n° 915151815, e registrada no plano
sob o n° 01 234907 00 00, no valor atualizado de R$ 4.235,29; J. S. S., inscrita no CPF
sob o n° 003394445, e registrada no plano sob o n° 08 181820 02 02, no valor atualizado
de R$ 1.447,47, referente às mensalidades de 02/2020 a 04/2020, configurando 79 dias
de inadimplência.
Esse Edital de Notificação tem como efeito informar que será realizada a rescisão unilateral
do contrato dos beneficiários supracitados, na forma do art. 13, parágrafo único, inciso II, da
Lei nº. 9.656/98, caso não seja quitado o débito existente com o plano, no prazo de 10 dias
corridos contados da respectiva publicação, cuja forma de pagamento poderá ser esclarecida
por meio do telefone 0800.281.7533.

AVISODECONVOCAÇÃO

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com base nas Leis
nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal nº 13.724/02, Lei
nº 8.666/93 na sua atual redação, subsidiariamente, e a Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 165/2020, Processo nº 5.254/2020, cujo objeto
é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PENSO
que fica programado o início do recebimento das propostas a partir das 8h
do dia 16/06/2020 até as 10h do dia 17/06/2020, às 10h30 (abertura
de propostas) e às 11h (Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico –
SMS nº 167/2020, Processo nº 4.373/2020, cujo objeto é REGISTRO
DEPREÇOSPARAAQUISIÇÃODEMEDICAMENTOSque ficaprogramado
o iníciodorecebimentodaspropostasapartirdas8hdodia 16/06/2020até
as 14h do dia 17/06/2020, às 14h45 (abertura de propostas) e às 15h15
(Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS nº 168/2020,
Processo nº 4.375/2020, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS que fica programado o início
do recebimento das propostas a partir das 8h do dia 17/06/2020
até as 10h do dia 18/06/2020, às 10h30 (abertura de propostas) e às 11h
(Sessão de Disputa dos Preços). Atenção: horário de Brasília. Os Editais
e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador,
29 demaio de 2020. José Egídio de Santana – Presidente COPEL/SMS.

EDITAL DE CONVOÇÃO – ELEIÇÕES SINDICAIS E CRIAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL: Faz saber que no dia
22/06/2020, ocorrerá às eleições sindicais para nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDSETS, para
mandato de 22/06/2020 a 22/06/2023. Haverá apenas 01 (uma) urna fixa na sede do sindicato, com horário
de votação das 8h às 15h. Fica aberto o prazo de 05 dias úteis para o requerimento de inscrição das Chapas,
no período de 04/06/2020 a 10/06/2020, nos termos do Estatuto Social do SINDSETS, na sede, de 8h às
12h, de segunda a sexta-feira. O requerimento para inscrição deve ser assinado por qualquer candidato(a) na
Chapa em 02 vias, será dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral e deverá conter os nomes dos membros
da chapa e os respectivos cargos aos quais se candidatarão, de acordo com o Estatuto Social da Entidade,
cópia disponível na sede da entidade sindical. O prazo para impugnação de candidatura é de até 02 dias úteis,
contados da publicação com a relação nominal das chapas registradas. Resolve criar a Comissão Eleitoral
composta pelos Srs. Magno José de Santana Santos, Dílson da Silva Vieira e Maria Lucineide dos Santos
Santiago, na condição de Presidente, Secretário e membro, instância responsável pela Coordenação das
Eleições do Sindicato e todos os atos a elas inerentes, inclusive dar posse aos eleitos para o triênio de 2020 a
2023. Teodoro Sampaio/Ba, 22/05/2020. Maria José Neri dos Santos. Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE TEODORO
SAMPAIO - SINDSETS

FUNDAC

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Abertura: 18/06/2020 às 09h30min. Objeto: Prestação de serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL (Eletricista,
Artífice, Pedreiro e Serralheiro). Família: 04.56. Local da sessão: site – www.licitacoes-e.com.br. O Edital e
seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel.fundac@fundac.ba.gov.br, telefone (71)
3116-2918/2919 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 17h00min no endereço:
Rua das Pitangueiras, nº 26A – Matatu de Brotas, CEP: 40255-436 – Salvador/ BA, 02/06/2020 – Karoline
Barreto Santos – Pregoeira Oficial.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2020 – BB Nº 818309 (SJDHDS/FUNDAC).

PREGÃO PRESENCIAL SRP 22/2020. Dia 10/06/2020 às 9h. Objeto: aquisição de materiais e insumos para
enfrentamento e combate a pandemia do Covid 19 no município. Menor preço por item. /////// PREGÃO PRESENCIAL
23/2020. Dia 16/06/2020 às 9h. Objeto: aquisição de equipamentos emateriais permanentes de atenção especializada
em saúde, Emenda Parlamentar 71060004. Menor preço por item. Editais: e-mail licitacaopmbvt@gmail.com, www.
boavistadotupim.ba.gov.br/site/editais. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista
do Tupim/Ba, 03 de junho de 2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

CONVITE 001-2020 - O Município de Côcos-BA torna público que fará realizar licitação na modalidade Convite,
do tipo menor preço global, por execução indireta mediante o regime de empreitada por preço global, para
prestação de serviços de engenharia na construção do Bueiro Duplo Celular de Concreto entre a comunidade de
Santa Rosa e Água do Carmo no interior do Município de Cocos - Bahia, conforme as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos. A entrega e abertura das propostas será no dia 12 de junho de 2020, às 08h00m, na
sede da Prefeitura Municipal de Cocos-BA, Rua Presidente Juscelino, 115, centro. O Edital no site do Município,
http://cocos.ba.gov.br/transparencia/compras/editais_de_licitacoes e/ou na sede da Prefeitura. Informações
através do e-mail: licitacaopmcocos@hotmail.com ou telefone (77) 3489-1041. Cocos – BA, 02 de junho de
2020. Anizio Veiga Filho – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 012/2020 - OMunicípio de Coribe - Estado da Bahia, torna
público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para o registro de preço para
futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados a merenda escolar e
Secretarias Municipais de Coribe, Bahia, abertura no dia 16/06/2020 às 09hs00min. O edital completo encontra-
se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos
www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 02 de junho de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia,
torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão para registro de
preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem, lubrificação,
borracharia e aquisição de filtros e óleo lubrificante destinados ao Município de Coribe, abertura no dia
16/06/2020 às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285,
Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 02 de junho
de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação:
Processo Administrativo nº P.A. nº 078/2020. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2020 - SRP. Tipo:
Menor Preço por lote. Tem como objeto: A obtenção de registro de preços para contratação de empresa
especializada para fornecimento de material penso, para servir ao CAPS, Hospital e Unidades Básicas de
Saúde do Município de Ituberá, (com reserva de cota de 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte). O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites www.licitacoes-e.
com.br, www.itubera.ba.gov.br ou na Superintendência de Licitações e Gestão de Contratos com endereço na
Praça Rui Barbosa, nº 33, Bairro Centro, (Em cima da Caixa Econômica Federal) CEP 45.435-000, na cidade
de Ituberá-Ba Fax (73) 3256-8100/8104, no horário das 07:30 às 13:00 horas. Para participação da licitação
ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes-e.
com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 10/06/2020 até às 08h:00m do
dia 16/06/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:00m (horário
de Brasília) do dia 16 de junho de 2020.Ituberá, 02 de junho de 2020-CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA
SILVA-Portaria nº 02 de 02 de janeiro 2019-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

Objeto: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. Processo administrativo nº 127/2020. Data de abertura:
09.06.2020 às 09:00h. Edital e anexos no site do Banco do Brasil, endereço: www.licitacoes-e.com.
br, Fone:(73) 3612-3087.E-mail: licitacoes.fasi02@hotmail.com. Demais atos em: www.fasi.ba.gov.br/
diarioOficial. Renata Bomfim Silva Oliveira. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 02.06.2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS HOSPITALARES. Processo administrativo nº
128/2020. Data de abertura: 09.06.2020 às 10:00h. Edital e anexos no site do Banco do Brasil, endereço:
www.licitacoes-e.com.br, Fone:(73) 3612-3087.E-mail: licitacoes.fasi02@hotmail.com. Demais atos em:
www.fasi.ba.gov.br/diarioOficial. Renata Bomfim Silva Oliveira. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 02.06.2020.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA. Processo administrativo nº 134/2020. Data
de abertura: 09.06.2020 às 14:00h. Edital e anexos no site do Banco do Brasil, endereço: www.licitacoes-e.
com.br, Fone:(73) 3612-3087.E-mail: licitacoes.fasi02@hotmail.com. Demais atos em: www.fasi.ba.gov.br/
diarioOficial. Renata Bomfim Silva Oliveira. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 02.06.2020.

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2020
CNPJ N: 02.762.633/0001-62

O Pregoeiro Oficial do Município de Aporá - Bahia, comunica aos interessados em participar da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE007-2020 - Número da Licitação no Sistema
do Licitacoes-e BB nº 818276, que tem por Objeto: A Contratação de empresa especializada para
fornecimento de 02 (duas) Ambulâncias tipo simples remoção para atendimento emergencial de
combate ao COVID-19, em razão da proliferação do vírus neste município de Aporá/BA, que a sessão
de abertura do referido certame será no dia 09/06/2020 às 10:00 horas (Horário Local), através do
site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente
atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações. Tel. (0xx75)
3441-2356/2359. E-mail: licitacaoprefeituradeapora@hotmail.com. Aporá (BA), 02/06/2020. Robson
de Souza Barros - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APORÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE007-2020
CNPJ N: 13.646.542/0001-88

A COPEL torna público o pedido de IMPUGNAÇÃO do PE SRP Nº 014/2020. Tipo: Menor Preço por Item.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de veículos (carros de passeio, carro utilitário e caminhão
de pequeno porte), para serem utilizados nas demandas da Secretaria Municipal de Educação deste
Município, conforme termo de referência e planilha discriminativa no edital. Impetrado pela empresa:
Gallotti Trucks BA Comércio de Automotores Ltda. Processo Administrativo Nº 06417/2020, O inteiro
teor encontram-se a disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288
8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, 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. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro
de Freitas, 02 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020.
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
015/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUBSIDIAR
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ. A Sessão ocorrerá no dia 17 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, 02 de junho de 2020. Fernando Silva
Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2020
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

OMunicípio de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº 017/2020(SRP), objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE LIMPEZA HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL, SAMU-192 E DA
POLICLÍNICA NESTE MUNICIPIO, observando as disposições da Lei Federal nº 13.979/2020, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas:09 de Junho 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 Oficial 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, 28 de Maio de 2020.
Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N 017/2020
CNPJ N: 16.233.439/0001-02


