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AVALIAÇÃO Desembargador Jatahy Fonseca Júnior lembrou que somente
a prestação de contas precisa ser necessariamente julgada antes da posse

Presidente do TRE-BA descarta
eleição mais judicializada

RODRIGO AGUIAR

Diante das mudanças no ca-
lendário eleitoral e prazos
mais apertados antes da di-
plomação dos eleitos, o pre-
sidente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Bahia
(TRE-BA), desembargador
Jatahy Fonseca Júnior, disse
não acreditar em um pos-
sível aumento da judiciali-
zação do pleito e lembrou
que somente a prestação de
contas precisa ser necessa-
riamente julgada antes da
posse.

"Não sou pessimista. Não
vejo essa possibilidade de
aumento em demasia da ju-
dicialização", declarou o de-
sembargador ontem duran-
te transmissão do A TARDE
Conecta. "O prazo fatal é o do
julgamento da prestação de
contas dos eleitos. Todas as
outras ações podem impac-
tar em alguma eleição, mas
não há prazo fatal para jul-
gar antes da diplomação e
posse", explicou.

Com o adiamento das elei-
ções deste ano, os candida-
tos devem apresentar a pri-
meira parcial das contas até
o dia 27 de outubro e a se-
gunda parcial até 15 de de-
zembro. Na última semana,
o Congresso promulgou a
emenda constitucional que
adiou o primeiro turno para
o dia 15 de novembro e o
segundo, para o dia 29 de
novembro.

Ao comentar as alterações
no calendário, o presidente

do TRE afirmou que os fun-
cionários da Justiça Eleitoral
irão se "desdobrar", mas des-
tacou outros momentos em
que foi necessário um es-
forço adicional. "Se houve
vantagem no adiamento da
eleição, a consequência é o
aperto no julgamento da
prestação de contas", apon-
tou.

Medidas
Entre as medidas estudadas
pela Justiça Eleitoral para
diminuir o risco de contá-
gio em meio à pandemia do
novo coronavírus, estão a
ampliação do horário de vo-
tação, a dispensa da biome-
tria e até mesmo a reserva

de um horário somente pa-
ra idosos nas seções eleito-
rais, segundo o desembar-
gador.

Ainda ao falar sobre o
adiamento, Jatahy elogiou a
manutenção do pleito este
ano e reafirmou que a pos-
tergação dos atuais manda-
tos seria "muito ruim" para
a democracia. "O que pre-
senciamosnosoutrospaíses
onde a pandemia chegou
primeiro é que, depois de
certo tempo, começa um de-
clínio nesse número de con-
tágios e a vida retorna a um
novonormal,comosediz.As
pessoas não podem deixar
de realizar as suas incum-
bências", declarou o presi-
dente do TRE, ao ser ques-
tionado se consideraria ne-
cessário o adiamento em al-
gum cenário.

O desembargador refor-
çou que, certamente, "va-
mos praticar outros atos
com o vírus ainda circulan-
do". "A Justiça Eleitoral to-
mará todas as providências
para preservar a saúde da
população de um modo ge-
ral", disse.

Sobre o treinamento de
mesários, o desembargador
afirmou que o tribunal in-
tensificará o treinamento
eletrônico, já adotado, mas
ressaltou que nem todo pro-
cedimento pode ser feito
dessa forma. É o caso, por
exemplo, dos responsáveis
por administrar os locais de
votação. "Faremos com os
cuidados necessários: o uso
de máscaras, distanciamen-
to mínimo, desinfecção do
local. Estamos nos cercando
de todos os cuidados", de-
clarou.

Raphael Müller / Ag. A TARDE

Jatahy concedeu entrevista ao jornalista Osvaldo Lyra

Justiça Eleitoral
planeja a
ampliação do
horário de
votação, a
dispensa da
biometria,
dentre outras
medidas para
diminuir risco
de contágio

Maia quer votar
projeto do
Fundeb semana
que vem

LUCIANO NASCIMENTO
Agência Brasil, Brasília

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse ontem que
vai levar à votação no ple-
nário, na próxima semana, a
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 15/15, que ins-
titui o Fundo de Desenvol-
vimento da Educação Básica
(Fundeb) permanente. Cria-
do em 2006, o Fundeb é tem-
porário, e será extinto em
dezembro caso não seja vo-
tada uma nova regulamen-
tação.

O Fundeb é a principal
fonte de recursos da educa-
ção básica, respondendo por
mais de 60% do financia-
mento de todo o ensino bá-
sico do país, etapa que vai do
infantil ao ensino médio. O
fundo é composto por re-
cursos que provêm de im-
postos e transferências da
União, estados e municí-
pios.

Atualmente, o governo fe-
deral aporta no Fundeb 10%
do valor depositado por es-
tados e municípios. A pro-
posta em discussão na Câ-
mara pretendia elevar o ín-
dice para 15% a partir de 2021
e aumentá-lo de forma es-
calonada, até 2026, a 20%.
Mas o percentual foi alte-
rado em função da pande-
mia do novo coronavírus
(Covid-19). Com isso, a pro-
posta que será colocada em
votação é a de que o com-
plemento seja de 12,5% a par-
tir do ano que vem.

“Vamos votar semana que
vem. Acho que o projeto está
muito bom!”, disse Maia du-
rante uma webconferência
de uma corretora de inves-
timentos. “É um texto que
está com bastante unidade e
acho que a gente vai avan-
çar”, acrescentou.

Maia disse ainda que vai
aguardar cerca de duas se-
mana até colocar em vota-
ção o Projeto de Lei (PL)
2.630/2020, que propõe me-
didas de combate à propa-
gação de notícias falsas, as
chamadas fake news.

Impeachment
contra prefeito
de Brumado
é iniciado

DA REDAÇÃO

A maioria dos vereadores de
Brumado, a 708 km de Sal-
vador, votou favorável à ad-
missibilidade do processo
de impeachment contra o
prefeito do município,
Eduardo Lima Vasconcelos.
A votação que definiu pelo
acatamento do processo foi
aberta na noite da última
segunda-feira, na Câmara
Municipal. As denúncias fo-
ram apresentadas pela Au-
ditoria Pública Cidadã da
Bahia (Aucib), que notificou
irregularidades na utiliza-
ção de precatórios do Fundo
de Manutenção e Desenvol-
vimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do
Magistério (Fundef). Ou se-
ja, o gestor municipal teria
usado os recursos exclusi-
vos para a Educação para
reforma de estradas vici-
nais.

O pedido de impedimen-
to foi aprovado por nove vo-
tos favoráveis e quatro con-
trários. Uma comissão for-
mada por vereadores, por
meio de sorteio, será a res-
ponsável pela investigação
da denúncia. Cabe a eles jul-
gar se houve crime de res-
ponsabilidade praticado pe-
lo gestor municipal. Após o
fim dos trabalhos da comis-
são, os vereadores decidirão
se Eduardo Lima Vasconce-
los permanecerá ou não no
cargo. Neste caso, será pre-
ciso que pelo menos 2/3 dos
vereadores votem pela cas-
sação do prefeito.

Votos
Como votaram os vereado-
res – a favor da abertura
do processo votaram Edmil-
son Aguiar, Elias Piau, Gir-
son Lêdo, Ilka Abreu, Leo-
nardo Vasconcelos, Luiz Car-
los Palito, Reinaldo Brito, Zé
Ribeiro e Wanderley Amo-
rim.

Contrários à abertura do
processo votaram os edis Lia
Teixeira, Gláudson Dias, Zé
Carlos de Jonas e José Santos.
(Com informações do Site
Achei Sudoeste).

CÂMARA PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020

C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que no dia 23/07/2020 às 09h00min será
realizado Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 011/2020, do tipo Menor Preço,
no Auditório do Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como
objeto a “Contratação de Pessoa Jurídica/Física, para prestação de serviços de 06 (seis) plantões médicos
de 24 (vinte e quatro horas) por mês pelo período de 05 (cinco) meses, na Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia da Cidade de Nazaré / Hospital Gonçalves Martins, para assegurar a assistência universal e
gratuita à população do Município de Jaguaripe a ser atendida no referido nosocômio, dentro dos princípios
do Sistema Único de Saúde – SUS, acolhendo ao disposto na Lei Municipal 819 de 02 de setembro
de 2019”, conforme Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. O edital completo poderá ser
adquirido no endereço eletrônico http://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacao ou solicitado através do e-mail
licitajaguaripe@gmail.com, a partir do dia 08/07/2020, inclusive. Informações (75) 3642-2112. Rosiel
Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 06/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

O PRESIDENTE DA CPL torna público, a quem possa interessar, que no dia 23/07/2020 às 11:00h será realizado
Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 012/2020, do tipo Menor Preço, no Auditório do
Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto a contratação
de empresa especializada no ramo da construção civil, para “CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ABRIGOS PARA
PEDESTRES EM PONTO DE ÔNIBUS: 02 (dois) na Comunidade de Coqueiro, 01 (um) na Comunidade de Banca,
Distrito de Barreira de Jacuruna e 01 (um) na Comunidade do Cruzeiros, Zona Rural, Distrito de Cunhangi, no
município e Jaguaripe. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.
br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, partir do dia 08/07/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-
2112. Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 06/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2020

C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 013/2020, do tipo Menor
Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02,
Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações
e Decreto Municipal 011/2020. Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 17/07/2020,
abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 20/07/2020, data e a hora da disputa: às 09:30 horas do
dia 21/07/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 318/2020, N° da Licitação: 823356, tendo
como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS 0 Km TIPO PASSEIO, para
suprir as necessidades de diversas Secretarias do Município de Jaguaripe. O Edital completo poderá
ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através
do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho –
Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 06/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ
CNPJ N: 14.195.333/0001-28

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Ituberá, por meio de seu pregoeiro, torna público que se realizará a Licitação: Processo
Administrativo nº P.A. nº 024/2020 SMS. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2020 - SRP. Tipo: Menor Preço
por lote. Tem como objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de equipamentos
hospitalares e mobiliários permanentes destinados as Unidades de Saúde Especializadas, conforme Emendas
Parlamentares: nº da proposta: 11240.999000/1200-01, nº da proposta: 11240.999000/1190-06 e nº da
proposta: 11240.999000/1180-01 do Ministério da Saúde, junto a Prefeitura Municipal de Ituberá. 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 10/07/2020 até às 08h:00m do dia 14/07/2020, por
meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 08h:30m (horário de Brasília) do dia 14
de julho de 2020. Ituberá, 07 de julho de 2020. CARLOS BENEDITO GUIMARÃES DA SILVA-Portaria nº 02 de
02 de janeiro 2019-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21
TP Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Palmeiras torna público TP Nº 002/2020, do tipo “Menor Preço Lote”, Objetivando a
Contratação de empresa especializada para pavimentação com paralelepípedos com drenagem superficial da
Avenida Álvares Gomes Castro Filho, Rua Wilson Borges Miguel e 01 (uma) Quadra Poliesportiva no povoado da
Cruz, no Município de Palmeiras-BA, que será realizado no dia 23/07/2020, às 09h na sala de Licitação. Edital
estará disponível no site: https://www.palmeiras.ba.gov.br/site/editais, informações via e-mail: licita.palmeiras@
hotmail.com, fone (75) 3332-2211. Palmeiras-BA, 06 de julho de 2020. FÁBIO RICARDO F. MOURA Presidente
da CPL– Portaria 030/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 008/2020 – Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS E CONTROLADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. As proposta poderão ser incluídas
no sistema www.licitacoes-e.com.br, a partir da data 08/07/2020 às 10:00. Divulgação da proposta de preço e
abertura: 20/07/2020 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, 07 de julho de 2020
Igor Dias Silva
Pregoeiro

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

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 018/2020,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNOLÓGICO, NOTEBOOKS, PARA
SUBSIDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITORORÓ, CONFORME PROPOSTA N 11228.937000/1180-05,
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO DE ITORORÓ E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. A Sessão ocorrerá no dia 21 de julho 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, 07 de julho de 2020. Fernando Silva
Lima. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ N: 14.147.938/0001-43

AVISO TOMADA DE PREÇO 001/2020
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 071/2020 TIPO MENOR PREÇO global, que
trata de: OS SERVIÇOS EXECUÇÃO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO
1 (40,00 X 60,00) - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 8734/2014 PARA SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE
ITAPÉ. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24 de Julho de 2020, ás 9:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Itapé, sito a Rua Pça Helena Iglessias da Fonseca, 01 – Centro. O edital estará a disposição dos interessados, no
site oficial do município http://www.itape.ba.gov.br e no endereço supracitado. Itapé-Bahia, 08 de Julho de 2020.
THIAGO SOUZA SILVA - PREGOEIRO

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

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 019/2020 - 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 o registro de preço para
futuras e eventuais contratações de empresa de engenharia para consultoria e assessoramento em especificações,
estudos de viabilidade técnica, análises, fiscalização, laudos, levantamentos, projetos de incêndio, pareceres e vistorias
em obras e serviços demandados pelo Município de Coribe, abertura no dia 20/07/2020 às 09hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130,
demais atos, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 07 de julho de 2020. Gesandro Soares de Carvalho.
Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2020 - 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 contratação de empresa para prestação de serviços de
comunicação visual destinados asSecretariasMunicipais deCoribe, abertura no dia 20/07/2020 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, 07 de julho de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

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

DISPENSA ELETRONICA 002/2020
PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em 09/07/2020 às
8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 823377. DISPENSA ELETRÔNICO SRP nº 002/2020 – Objeto:
Seleção de propostas visando aquisição de materiais de EPI’s, para ações de combate ao COVID 19 para garantir a
segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS, para execução dos serviços essenciais, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.
br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com ou pelo Tel. 075
3649-2113, Elísio Medrado, 07/07/2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 14.147.938/0001-43

AVISO TOMADA DE PREÇO 001/2020
TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 071/2020 TIPO MENOR PREÇO global, que
trata de: OS SERVIÇOS EXECUÇÃO REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO
1 (40,00 X 60,00) - TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 8734/2014 PARA SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE
ITAPÉ. A abertura dos envelopes dar-se-á no dia 24 de Julho de 2020, ás 9:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Itapé, sito a Rua Pça Helena Iglessias da Fonseca, 01 – Centro. O edital estará a disposição dos interessados, no
site oficial do município http://www.itape.ba.gov.br e no endereço supracitado. Itapé-Bahia, 08 de Julho de 2020.
THIAGO SOUZA SILVA - PREGOEIRO

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30846801.2020.CPL SFIEB.PE.0074.SESISE
Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos eletrônicos (mesa digitalizadora, Microfone headset, cabo de
áudio P2, dentre outros)
Abertura: 17/07/2020 às 09h (horário local)
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30846572.2020.CPL SFIEB.PE.0069.SESISE
Objeto: Cessão de uso de espaço físico para exploração comercial commáquinas do tipo “vending machine”, sob
demanda, de lanches e bebidas não alcoólicas
Abertura: 17/07/2020 às 10h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 08/07/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 08/07/2020
Pregoeiro

RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S/A
CNPJ/MF nº 15.122.468/0001-26

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se à disposição dos senhores acionistas, em nossa sede social sito Rua Jardim
Federação nº 81, Federação – Salvador/Ba. Os documentos a que se refere o artigo 133 da lei
nº 6.404/76, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019. Salvador, 01 de julho de 2020.
A DIRETORIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/2020. Objeto: aquisição de Medicamentos. Menor preço por lote. Dia
20/07/2020 às 9h. Informações: na CPL, Av. Nascer do Sol, de 8 às 12h. Nova Redenção/Ba, 08 de julho de
2020. João Célio Oliveira Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA
DE PREÇO Nº 008/2020, que tem como objeto: a Contratação de empresa para a Construção de Campo
Society nos Povoados de Boqueirão, Alto Alegre e Sítio de Baixo, no município de Monte Santo – Ba, no
dia 23/07/2020, às 09:00h (horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e
seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, sala
07, com sede na Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba, CEP 48.800-000 - CNPJ:
13.698.766/0001-33 ou através do e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00h às
12:00h das 14:00h as 17:00h.

Monte Santo-ba, 07 de julho de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza

Presidente da Comissão de Licitação


