B2

ELEIÇÕES

SALVADOR SEXTA-FEIRA 2/10/2020

REPERCUSSÃO Postulantes menos conhecidos demonstram otimismo com o alto percentual de indecisos

CANDIDATOS AVALIAM OS NÚMEROS
DA PESQUISA A TARDE EM CONQUISTA
Anderson Oliveira / Blog do Anderson

RAUL AGUILAR E
FERNANDO VALVERDE

O dia seguinte a publicação
do levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa, que
mostrou o ex-prefeito Zé
Raimundo (PT) e o atual,
Herzem Gusmão (MDB) empatados tecnicamente na
corrida eleitoral em Vitória
da Conquista, foi de avaliações por parte dos candidatos e sua equipes.
Com a menor taxa de rejeição entre os candidatos à
prefeitura da cidade do sudoeste baiano, o deputado
estadual Zé Raimundo avalia
que a pesquisa divulgada ontem servirá como referência
para reforçar o que vem dando certo e aparar as arestas
na busca pela eleição.
“É sempre importante
quando um instituto, uma
entidade distante e, sobretudo, no caso um órgão de
comunicação, faz uma pesquisa, porque baliza todas as
tendência dos eleitores e,
evidente, coloca para os candidatos uma referência”,
avaliou Zé Raimundo, que
tem 34% das intenções de
voto, contra 29% do atual
prefeito, Herzem Gusmão.
Raimundo sinaliza que
sua taxa de rejeição, a menor
entre os postulantes à prefeitura de Conquista, é fruto
da postura de “diálogo e de
nãoagressão”emrelaçãoaos
outros candidatos, “privilegiando propostas e soluções
para retomar o emprego, infraestrutura e a qualidade de
vida na cidade”.
O candidato do PSL, Cabo

pesquisas.
“Já esperávamos esse resultado. Como estamos levando a campanha para a
rua hoje, a tendência é crescer. Tenho um nome novo,
mas tenho projeto e represento a mudança”, afirmou.

Decisivo

Prefeitura de Vitória da Conquista é disputada por sete candidatos, incluindo o atual prefeito, Herzem Gusmão

Herling, comemorou o resultado. Com 2% de intenções de
voto na pesquisa estimulada
e 1% na espontânea, o candidato mostrou confiança
em uma subida de índice ao
longo da campanha.
“Essa pesquisa retrata
apenas o início de uma campanha. Estamos pontuando

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
O Município de Una/BA, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio de sua Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna público que fará realizar no dia 13 de outubro de 2020, às 10:00
horas, o recebimento e abertura dos envelopes da Chamada Pública nº. 001/2020, visando à AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL,
PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, nos moldes
do art. 21 da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/ FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e alterações, Lei
8.666/93, art. 24. Os interessados deverão solicitar o Edital junto a Comissão Permanente de Licitação CPL, na Coordenadoria de Licitações e Contratos, no Prédio da Prefeitura na Praça Dr. Manoel Pereira de
Almeida, 14, centro, Una/BA, no horário de 08:00 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou no site:
www.una.ba.gov.br. Una/BA, 01 de outubro de 2020. RODRIGO TUYUTY LACERDA - PRESIDENTE CPL

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

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

Tipo Menor Preço Global. Sessão – dia 21/10/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº
125. Objeto contratação de empresa para execução de Obras de construção do Centro de Referência Especializado
de Assistência Social – CREAS, no Município de Mirangaba, conforme convenio nº 1060614-15/2018. 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. Jose Rildo Damasceno. Presidente da CPL. Publique-se.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020

Tipo Menor Preço Por Item. Sessão – dia 15/10/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, na Av. Jonas Carvalho, nº
125. Objeto Registro de Preço para eventual aquisição parcelada de urnas funerárias, visando atender as demandas
da Secretaria de Assistência Social do município de Mirangaba-BA. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel.(74) 3630-2113. http://www.mirangaba.ba.gov.br/diarioOficial. Valnei Lima
Vieira. Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 078/2020 – BB nº
838357, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL
PERMANENTE PARA SUPRIR ITENS NÃO ENTREGUES (PE 028/2019),
PROPOSTA Nº 11325.698000/1130-08 E FRACASSADOS (PE 102/2018),
PROPOSTA Nº 11325.698000/1140-01 NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA,
que a sessão de abertura do referido certame será no dia 20/10/2020 às 10:00 horas
(Horário da Bahia), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos
a t r a v é s d o s i t e : www. l i c i ta c o es - e .c o m .b r e / o u
www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 34228607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 01/10/2020. Lorena
Maria Dantas Prado – Pregoeira Oﬁcial.

bem e esses números com
certeza irão crescer”, afirmou Herling que confia nos
42% de indecisos apontados
na pesquisa espontânea para alcançar o segundo turno.
“Com a apresentação das
propostas nós vamos buscar
o apoio desses eleitores indecisos e eles vão entender

que Conquista precisa se renovar”, avaliou.
Para conquistar o conquistense, o candidato, desconhecido por 39% da população, afirmou a sua intenção de fazer campanha
nas ruas, respeitando as normas sanitárias impostas pelo Tribunal Regional Eleito-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. Menor preço por item. Objeto: Aquisição de veículos, tipo hatchback, 0 Km,
em acordo com as propostas 11449.996000/1200-05/ 11449.996000/1200-04, firmada com o Ministério da
Saúde. Dia 16/10/2020 às 9h. No endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital: http://www.
ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmterranova/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail:
copelpmtn02@outlook.com. Terra Nova/Ba, 29 de setembro de 2020. Marineide Pereira Soares. Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - RDC Nº002/2020

A CPL realizará reabertura na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO – RDC nº
002/2020, PA: 054/2020, Tipo: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa
para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Castro Alves-BA, com
recursos oriundos do Ministério da Saúde, através da FUNASA, convênio sob nº 858846/2017, nº
Interno do Órgão 02205/2017. Sessão de reabertura: às 09:00 horas dia 06/10/2020 na sala da
COPEL na PMCA - Ba, Praça da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves – BA, 30/09/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa(s) para fornecimento
de Materiais de Construção para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Tipo: Menor
Preço por Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual se encontra o edital
completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da
sessão de disputa eletrônica: 08/10/2020, às 14:30h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique
Silva Tigre – Prefeito Municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2019/39850
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de equipamentos de
videoconferência que possibilite a transmissão em tempo real e a gravação de Depoimentos
Especiais no âmbito do Poder Judiciário Baiano (PJBA), incluindo serviços de instalação,
montagem, configuração e suporte técnico. O Núcleo de Licitação informa aos interessados
a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 025/2020 – Acolhimento das
propostas a partir de: 20/08/2020 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 16/10/2020
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 16/10/2020 às 09:30 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 01 de outubro de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/13608
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de insumos
gráficos. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a
seguir: Pregão Eletrônico nº 041/2020 – Acolhimento das propostas a partir de:
03/10/2020 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 16/10/2020 às 10:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 16/10/2020 às 10:30 horas. (Horário de
Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 01 de outubro de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

ral da Bahia (TRE-BA) para as
eleições no estado.
Já o candidato Romilson
Filho (PP) viu com naturalidade o resultado. Com 1%
das intenções de voto, tanto
na pesquisa estimulada
quanto na espontânea, o
progressista demonstrou
confiança para as próximas

Mesmo com uma larga desvantagem na preferência do
eleitorado, Romilson crê que
o alto número de indecisos
decidirá o pleito conquistense.
Na sua opinião, o embate
entre as duas forças políticas
da cidade, Zé Raimundo (PT)
e o atual prefeito Herzem
Gusmão(MDB), deve ser minimizado já que mesmo
com o conhecimento quase
total da população pelas
suas candidaturas, há um
grande número de eleitores
que não votarão nos dois.
“Os indecisos decidirão
essa eleição. Eles sabem que
os dois são candidatos e
mesmo assim não apontam
eles na pesquisa. Os dois
possuem as rejeições mais
altas e ainda temos muitos
eleitores que só afirmaram o
voto por não ter conhecimento do projeto dos mais
novos. Eu aposto que na próxima pesquisa que o A TARDE fizer, já veremos a diferença”, previu.
Procurada pela reportagem de A TARDE , a coligação
“O trabalho tem que continuar”, do prefeito Herzem
Gusmão, não se manifestou
e solicitou cópia do relatório
integral da pesquisa eleitoral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Torna pública a REVOGAÇÃO o aviso do PREGÃO PRESENCIAL 22/2020, objeto: fornecimento de móveis e equipamentos
hospitalares, menor valor global, publicado no DOU (Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 178), Diário Próprio e Jornal A Tarde
(terça-feira, 29/09/2020). Presidente Dutra/Ba, 02 de outubro de 2020. Raimundo Mário P. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. Site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Dia 13/10/2020 às 9h.
Menor preço por item. Objeto: aquisição de materiais e insumos para enfrentamento e combate
a pandemia do Covid-19. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario.
Informações: e-mail licitacaopmbvt@gmail.com ou tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial.
Boa Vista do Tupim/Ba, 02/10/2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIRMINO ALVES

CNPJ N: 13.752.415/0001-63
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
A Prefeitura Municipal de Firmino Alves torna público para conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de
empresa execução das obras de pavimentação de ruas na sede, povoado e no distrito, perímetros urbanos
do município, conforme descrição constante no Edital e especificações anexas. A entrega e abertura das
propostas ocorrerão no dia 19 de Outubro de 2020, às 09 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal
situada à Praça Pompílio Céo, n° 02, centro, Firmino Alves - BA. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados no mesmo endereço, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00. Informações adicionais
através do site http://www.firminoalves.ba.io.org.br/ ou pelo tel. (73) 3623-2134.Firmino Alves - BA, 01 de
Outubro de 2020. MARLON BILHER PEREIRA DOS SANTOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA
CNPJ N: 16.418.709/0001-41

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa(s) para fornecimento de
Gêneros Alimentícios para compor KIT de Merenda Escolar a serem distribuídos aos alunos da Rede
Municipal de Ensino durante o período da Pandemia do Coronavírus (COVID-19). Tipo: Menor Preço
Item. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual se encontra o edital completo.
Demais publicações no site: www.bomjesusdaserra.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da sessão de
disputa eletrônica: 15/10/2020, às 09:00h. Informações: 77-3461-1012.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020-SRP

A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em
16/10/2020 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 838063 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
026/2020-SRP Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Kits enxovais (compostos por lençóis,
tangas enxuta; pares de meia; toalha de banho, saboneteira, camisetas, casaquinho, banheira, jogo de berço,
lençol flanela, Sabonete Neutro, fralda descartável, hastes flexíveis, colônia Infantil), para distribuição gratuita a
munícipes de situação de vulnerabilidade social de acordo com a política de Assistência Social do Município
de Elísio Medrado, através do Sistema de Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Portal da
Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas
pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 30 de setembro de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade
- Pregoeira/Presidente

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30851090.2020.CPL.SFIEB.PE.0167.SESISE

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos (balcão de atendimento, armário, mesas para refeitório e cadeiras), sob
demanda.
Abertura: 13/10/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30849959.2020.GSSA.PE.0130.SESILUC

Objeto: Fornecimento de peças de mão de baixa e alta rotação da Marca DABI ATLANTE, vide Edital.
Abertura: 13/10/2020 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 02/10/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 02/10/2020
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL, com fundamento
na Lei nº 10.520/02, Lei Municipal nº 6.148/02, Decreto Municipal
nº 13.724/02, Decreto Municipal nº 32.562/2020, Lei nº 8.666/93 na sua atual
redação, e Decreto Federal nº 10.024/2019, subsidiariamente, e Lei Municipal
nº 4.484/92, esta, no que couber, comunica aos interessados no Pregão
Eletrônico – SMS nº 253/2020, Processo nº 11.664/2020, 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
21/10/2020 até as 10h do dia 22/10/2020, às 10h (abertura de propostas)
e às 11h (Sessão de Disputa dos Preços). Pregão Eletrônico – SMS
nº 254/2020, Processo nº 12.314/2020, 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 22/10/2020 até
as 10h do dia 23/10/2020, às 10h (abertura de propostas) e às 11h (Sessão de
Disputa dos Preços). O Edital e seus Anexos estarão disponíveis nos endereços
eletrônicos: www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 28 de setembro de 2020. José Egídio de Santana – Presidente
COPEL/SMS.

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020. RESULTADO FINAL. A Comissão de Licitação do Município de Tucano-BA,
torna pública e da ciência aos interessados o RESULTADO FINAL da Tomada de Preço nº 005/2020, Processo
Administrativo nº 130/2020, do tipo Menor Preço Por Lote, regida pela Lei 8.666/93, que objetiva a contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia na reforma e restauração de 10 Unidades
de Saúde da Rede de Atenção Básica na zona rural e urbana do município de Tucano-BA, conforme proposta:
36000.2517162/01-900 celebrado com o Ministério da Saúde. EMPRESA VENCEDORA: NASCIMENTO E
MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (CNPJ Nº 10.667.326/0001-20), MENOR VALOR PELA SOMA DOS
LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de: R$ 1.283.039,40 (Um milhão duzentos e oitenta e três reais e quarenta
centavos). Publicação para conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador. HÉLIO FERREIRA
DE CARVALHO NETO –Presidente
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020. EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito LUIZ SERGIO SOARES DE
SOUZA SANTOS, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Lei n° 8.666/93 e alterações, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO da licitação na modalidade Tomada de Preço n° 005/2020, Processo Administrativo
n° 130/2020, o qual tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
engenharia na reforma e restauração de 10 Unidades de Saúde da Rede de Atenção Básica na zona rural e
urbana do município de Tucano-BA, conforme proposta: 36000.2517162/01-900 celebrado com o Ministério
da Saúde, o qual teve como vencedora a empresa NASCIMENTO E MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
(CNPJ Nº 10.667.326/0001-20), que apresentou o menor valor global pela soma dos lotes de R$ 1.283.039,40
(Um milhão duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). Luiz Sergio Soares de Souza Santos-Prefeito
Municipal
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2020. EXTRATO DO CONTRATO. Processo Administrativo: 130/2020. Contrato
nº: 156/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Tucano-BA. Contratada: NASCIMENTO E MIRANDA
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME (CNPJ Nº 10.667.326/0001-20). Objeto: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de engenharia na reforma e restauração de 10 Unidades de Saúde da Rede de
Atenção Básica na zona rural e urbana do município de Tucano-BA, conforme proposta: 36000.2517162/01900 celebrado com o Ministério da Saúde. Vigência: 04 (Quatro) meses. Valor global pela soma dos lotes: R$
1.283.039,40 (Um milhão duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). Dotação Orçamentária: PROJETO
ATIVIDADE: 1023. ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00. FONTE: 14. HÉLIO FERREIRA DE CARVALHO NETO
-Presidente da Comissão de Licitação

