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STF Indicado de Bolsonaro teria
entregue dissertação com plágio, diz
revista
www.atarde.com.br/politica

politica@grupoatarde.com.br

FAKE NEWS Após depoimento ligando Eduardo Bolsonaro à rede de
desinformação, circulou notícia de que a comissão temia interferência

Coronel nega ter havido
envio de dados de CPMI à PF
Marcos Oliveira / Agência Senado

RAUL AGUILAR

O presidente da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga
o uso de Fake News nas eleições de 2018, o senador baiano Angelo Coronel (PSD), negou que membros da comissão tenham levado documentos à Polícia Federal (PF)
com o receio de uma ação
por parte do Palácio do Planalto para prejudicar os trabalhos.
O depoimento do deputado federal Alexandre Frota (PSDB) à PF no dia 29 de
setembro, como parte do inquérito que apura atos antidemocráticos e a possível
participação e financiamento por parte de membros ligados ao governo Bolsonaro,
foi confundido por setores
da imprensa com atos da comissão que investiga propagação das fake news e que,
atualmente, está suspensa
por conta da pandemia do
novo
coronavírus
(Covid-19).
No depoimento, Frota citou e-mails que uma servidora que atua na comissão
revelou ainda não terem
chegado à CPMI e que ligam
o deputado federal Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP), filho do
presidente Jair Bolsonaro
(PSL), à rede para promoção
de notícias falsas.
“Isso aí é ação própria do
Frota, não tem nada a ver

CPMI das fake news, presidida pelo senador Ângelo Coronel (PSD), segue suspensa

BASE DO GOVERNO SE
OPÕE À INVESTIGAÇÃO
Ângelo Coronel (PSD)
admite que existam
parlamentares da base do
governo que trabalham
contra a CPMI. Em abril, o
deputado Eduardo
Bolsonaro (PSL-SP) entrou
com uma ação no STF
contra prorrogação dos
trabalhos da comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 02/2020 – A PREFEITURA DE SEABRA, CNPJ
13.922.604/0001-37, por meio da CPL, Decreto 10/2020, TORNA PÚBLICO que a Licitação Tomada de
Preço agendada para o dia 07/10/2020 ocorrera deserta, TORNA PÚBLICO nova data para a realização
da TOMADA DE PREÇO 02/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução da Obra de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica do tipo TSD (Tratamento
Superficial Duplo) em trechos das Estradas Vicinais que ligam a sede do município de Seabra aos distritos
de Baraunas e Lagoa da Boa Vista, nos termos do Convênio/Financiamento 2020/297 DESEMBAHIA,
conforme especificações do Edital TP 02/2020 e seus anexos, a ser realizada no dia 23 de Outubro de
2020, às 09:00hs na sede da Prefeitura, a ser julgada nos termos da Lei 8.666/93. O Edital completo e
demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079. Seabra – BA., 07 de Outubro
de 2020 – Enilson Lázaro Vieira – Presidente da CPL.

com a CPMI. Como ele é
membro da CPMI , ele prestou depoimento à PF. Mas eu
não tenho nenhuma peça,
ele não acostou nada na CPMI. Então, como presidente
da CPMI, informo que se ele
trouxer o depoimento dele
nós vamos também incluir
no bojo das investigações. Se
ele não trouxer, vai ficar somente lá, como carreira solo
dele”, explicou Coronel.
A deputada federal Lídice

da Mata (PSB), relatora da
comissão que investiga as
fake news, também reforçou que não houve uma comunicação formal da comissão com a Polícia Federal (PF). “A CPMI não se
adiantou não. Foi o depoimento do Frota que fez com
que circulasse a informação
de que à PF vai pedir alguns
dados para CPMI, mas eles
não fizeram o pedido formal, temos que esperar”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE SRP Nº 023/2020
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, torna público a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do PE
SRP Nº 023/2020. Tipo: Menor Preço global. Objeto: Contratação de Serviços Técnico-Contábeis,
Prestados por Profissional (ais) com Formação Superior em Ciências Contábeis e Qualificação Técnica
Demonstrada, na Elaboração e/ou Atualização de Cálculos Judiciais e Extrajudiciais, Emissão de
Pareceres Técnicos, Apresentação de Quesitos em Perícias Contábeis Judiciais, atuação como Assistente
Técnico Pericial, nas Ações em que o Município de Lauro de Freitas figure como parte ou interessado, em
qualquer fase processual. Conforme Termo de Referência e Planilha discriminativa no Edital. À empresa:
CD Contabilidade Consult. e Audit. Contabil e Trib. Ltda - Valor Global: R$ 51.000,00. Período de Vigência:
12 meses. Data da Adjudicação e Homologação: 07/10/2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
Lauro de Freitas, 07 de outubro de 2020.

ALBA

CAMPANHA

Bahia pode ter
três deputados
cassados em
menos de 1 ano

Vice de Catu
se compromete
a respeitar
protocolos

RAUL AGUILAR

DA REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa da
Bahia (Alba) poderá ter três
deputados da oposição cassados em menos de um ano,
após pedidos do Ministério
Público Eleitoral (MPE), em
decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reformaram decisão do TRE da
Bahia.
Em junho, o TSE cassou,
por maioria de votos, o mandato do deputado estadual
Pastor Tom (PSL), por ausência de filiação partidária no
registro de candidatura na
eleição de 2018. Na última
terça-feira, o tribunal decidiu interromper o mandato
do deputado estadual Targino Machado (DEM).
O próximo alvo da última
instância eleitoral do país
poderá ser o deputado estadual Marcell Moraes (PSDB),
em um processo que investiga abuso do poder econômico. O MPE pede que Moraes seja cassado promoção
de campanha de vacinação e
castraçãodeanimaiscomsuposto caráter eleitoreiro realizados no transcorrer de
2018. Moraes também foi absolvido pelo TRE-BA.
O prefeito de Salvador e
presidente nacional do Democratas, ACM Neto (DEM),
lamentou, durante entrega
de uma biblioteca municipal no Bairro da Liberdade, a
cassação do mandato do
parlamentar de seu partido,
quem classificou como “um
deputado combativo”.

OcandidatoaprefeitodeCatu,
André Marques, atualmente
vice-prefeito,
apresentou
uma carta aberta à população
do município assegurando
que sua campanha vai respeitar os protocolos sanitários de
prevenção à Covid-19. “Decidimos, em comum acordo
com a coligação 'Cuidando de
Nossa Gente’ e os partidos
PSD, PDT, Podemos, patriota,
PSB, Republicanos e PT que
optaremos pela realização de
uma campanha diferente”,
afirmou Marques.
De acordo com ele, a campanha não vai realizar ações
que promovam aglomerações e contatos físicos, “além
de tomarmos o extremo cuidado na distribuição de materiais de campanha”.
Ele afirmou que as promotoras contratadas pela campanha seguirão todas as medidas de segurança indicadas
pelos órgãos de saúde, inclusive adotando equipamentos
deproteçãoindividual.Ocandidato disse ainda que vai
priorizar carreatas e visitas
em carro aberto “com muito
cuidado e responsabilidade”.
“Esta medida tem como objetivo respeitar uma decisão
que contempla a Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL), igrejas, Ministério Público e demais instituições públicas, comércio local e, acima de tudo,
a família catuense, a sociedadeciviletidaacomunidadeda
sede rural do nosso amado
município”, concluiu ele.

EDITAL AVISO DE LEILÃO

PREFEITURA DE SÃO DESIDERIO/BAHIA

Eder Batista Regis, Leiloeiro Público Oficial, registro n° 12/12/199462-7, devidamente autorizado pela
Prefeitura Municipal de São Desiderio, realiza a Comunicação de Leilão de bens inservíveis da prefeitura
e informa aos interessados que realizará licitação na modalidade LEILÃO PÚBLICO, do tipo MAIOR
LANCE, exclusivamente on-line. Ocorrerá 29 de outubro de 2020, com encerramento a partir das
09:00 horas, exclusivamente online. O edital na íntegra encontra-se no site www.batistaregisleiloes.
com.br ou solicitado pelos e-mail: contato@batistaregisleiloes.com.br Ou MAIORES INFORMAÇÕES:
FONE: 77 9116-5695/ 3611- 9889.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – nº 040/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE REPUBLICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 017-2020-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a reabertura do Pregão Presencial nº 017-2020-PP, do tipo
menor: MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto é aquisição de gramas e mudas de plantas
ornamentais para atender a demanda desta Administração. DATA DA SESSÃO: 21.10.2020 ás 08:30
h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br.
Ibipitanga/BA 07.10.2020. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 018-2020-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a reabertura do Pregão Presencial nº 018-2020-PP, do tipo menor:
MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 004/2020 de 03.01.2020, cujo objeto é contratação de serviços de locação de
veículos destinados para atender a demanda de diversas secretarias deste município. DATA DA SESSÃO:
21.10.2020 ás 14:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível:
ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/BA 07.10.2020. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO E POSSE

A Junta Governativa Provisória do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores de Gêneros Alimentícios
do Estado da Bahia, Entidade Sindical de 1º grau, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 15.251.804/0001-30,
representante da Categoria Econômica do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios em todo o Estado
da Bahia, em conformidade com o seu Estatuto e com a Portaria n.º 501/2019, do Ministério da Justiça e
Segurança Pública, convoca seus associados, em pleno gozo dos direitos, para a Eleição e Posse de sua Diretoria
(composta por quatro titulares e até igual número de suplentes), Conselho Fiscal (composto por três titulares e
até igual número de suplentes) e Delegados Representantes junto ao Conselho de Representantes da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (dois titulares e dois suplentes), para os Mandatos
2020/2022 (em complementação ao quadriênio 2018/2022), a ser realizada no dia 10 de novembro de 2020,
no horário das 08h às 12h, em primeira convocação (com a maioria absoluta dos associados), ou das 14h às
18h, em segunda convocação (com qualquer número de associados), no Salvador Shopping Business, Torre
Europa, 7º andar, Sala 712, Alameda Salvador, n.º 1.057, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-790, Salvador,
Bahia. Havendo empate entre chapas concorrentes, fica de logo feita a terceira convocação, para o mesmo local,
no dia 11 de novembro, no horário das 9h às 13h. Fica aberto, a partir da presente, até o dia 19 de outubro de
2020, o prazo para Registro das chapas concorrentes, no mesmo endereço supramencionado, que, no período
e para esta finalidade, funcionará diariamente, exceto sábado e domingo, em dois turnos, das 9h às 12h e das
14h às 17h, onde serão prestadas as informações concernentes ao processo eleitoral e haverá o recebimento de
documentação. O requerimento de registro das chapas, acompanhado dos documentos exigidos, será dirigido ao
Presidente da Junta Governativa Provisória, devendo conter o nome de todos os postulantes e respectivos cargos
(titulares e suplentes), podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. Será de 05
(cinco dias) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da data
de divulgação das chapas registradas. O processo eleitoral será conduzido por Comissão Eleitoral, previamente
nomeada pela Junta Governativa Provisória, que utilizará urna exclusiva para coleta de votos, sendo permitido o
acompanhamento por representante indicado por cada chapa inscrita. Salvador, 08 de outubro de 2020. Antonio
Alves Cabral Filho - Presidente da Junta Governativa Provisória.

ESPORTE CLUBE BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados
do Clube a participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2020, com
primeira convocação às 9:00h, segunda convocação às 9:30h e encerramento às 17:00h, com transmissão
através do canal da TV Bahêa no youtube e votação eletrônica à distância por sistema contratado e auditado
por empresa independente.
A AGE ocorrerá integralmente por meio eletrônico, com votação à distância (online). Os procedimentos para
participação e votação estão disciplinados no Regulamento do Voto à Distância nas Assembleias Gerais e seu
respectivo Aditivo Transitório, ambos aprovados pelo Conselho Deliberativo e disponíveis no site do clube:
https://www.esporteclubebahia.com.br/conselho-deliberativo/ .
A Assembleia Geral irá deliberar sobre o seguinte item de pauta: Votação de alterações de adequação/
harmonização do Estatuto do Clube.
Para participar dessa Assembleia Geral os associados em pleno gozo de seus direitos deverão providenciar a
regularização de eventuais pendências financeiras perante a CAS e confirmar/atualizar seus dados de e-mail e
número de celular no portal do Sócio Esquadrão até o dia 18/10/2020, não sendo possível a inclusão de novos
sócios que venham a se regularizar após essa data, como dispõe o art. 2º do Adito Transitório ao Regulamento
do Voto à Distância.
No dia 13/10/2020, o clube divulgará em seu site oficial uma lista prévia de sócios aptos a participar dessa
Assembleia, oportunizando que os associados nela não constantes sanem eventuais pendências até o dia
18/10/2020, como assinalado no parágrafo anterior. Já no dia 21/10/2020, o clube divulgará, também em seu
site oficial, a lista final dos sócios que poderão participar dessa Assembleia.
Os associados aptos, constantes na lista final a ser divulgada no dia 21/10/2020, receberão por SMS
e/ou e-mail senha para terem acesso ao sistema de voto eletrônico no dia 22/10/2020. Aqueles que não
identificarem o recebimento da senha por qualquer desses meios deverão entrar em contato com a CAS até o
dia 28/10/2020 para serem orientados acerca do processo de “recuperação de senha” no sistema de votação,
como dispõe o art. 3º do Adito Transitório ao Regulamento do Voto à Distância.
Demais esclarecimentos acerca dos procedimentos que envolvem a realização da Assembleia Geral, assim
como sobre os documentos para consulta, serão divulgados pelos veículos de comunicação oficiais do Clube.
Salvador, 08 de outubro de 2020.
Guilherme Cortizo Bellintani
Presidente do Esporte Clube Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1678/20. O Município de Senhor
do Bonfim, Estado da Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que no dia 26 de
outubro de 2020, às 09:00h00min horas, na sua Sede sita à Praça Juracy Magalhães, 126 - Centro – Senhor
do Bonfim – BA, realizará reunião através de videoconferência regido pelo Decreto Municipal nº 136/2020,
a licitação na modalidade Tomada de Preços sob o nº 012/2020, regida pela Lei de Licitações 8.666/93 e
suas alterações, objeto contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil com fornecimento
de mão de obra e material para pavimentação em paralelepípedos e assentamento de meios-fios das ruas
no Povoado de Quebra Facão e Loteamento Vila Bela, na Sede e interior do município recurso através do
convênio nº 885449/2019 Operação 01064844-23 com recurso do Governo Federal através do Ministério
do Desenvolvimento Regional – MDR e contrapartida do Município de Senhor do Bonfim-Ba, sob regime
de empreitada por preço global. O edital poderá ser adquirido através do site da transparência Municipal
www.senhordobonfim.ba.gov.br as informações dúvidas e esclarecimentos poderão ser feita a Comissão de
Licitação através do e-mail pmsb.copel4@gmail.com e copel@pmsb.ba.gov.br ou pelos fones (74) – 35418726, 3541-8727, em horário de expediente, das 08: 00h as 14:00hs. Para Entrar na reunião Zoom Meeting.
ID da reunião: 856 8007 3263. Senha de acesso: pmsb. Senhor do Bonfim - BA, 07 de outubro de 2020.
Josenice Pereira da Silva - Presidente da COPEL -Decreto nº 035/2020.

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 26/10/2020 às 9h no site www.licitacoes-e.
com.br a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP - nº 040/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é Registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para licenciamento de uso e locação de
sistemas online de gestão, execução, controle, planejamento, serviços técnicos especializados, para atender
as demandas do município e suas unidades gestoras. Os interessados poderão obter informações e/ou edital
gratuitamente no Site da Prefeitura www.diasdavila.ba.gov.br, www.licitacoes-e.com.br e ou na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro
Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503. Dias d’Ávila, 07 de outubro de 2020 – Mateus Oliveira
Souza – Pregoeiro Oficial.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30850987.2020.PE.0162.SENAICI

Objeto: Aquisição de 01 (um) liofilizador de bancada, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 19/10/2020 às 10h00min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.
Salvador, 08/10/2020
Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032-2020-4. O MUNICÍPIO DE MUCURI - BAHIA torna público
aos interessados que na data, horário e local abaixo indicado, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com as condições deste Edital, por meio da
internet: www.licitacoes-e.com.br. OBJETO: Objetivando a aquisição de veículo tipo Van sem acessibilidade,
nova (zero quilômetro), envidraçada, com capacidade mínima para 10 passageiros para atender a necessidade
da Secretaria Municipal de Assistência Social. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas nacionais do
ramo, inclusive individuais, que atendam as condições deste Edital e seus Anexos. DATA, HORA E LOCAL
DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: o Edital estará disponível para consulta e retirada nos
sítios: www.doem.org.br/ba/mucuri/editais e www.licitacoes-e.com.br e na sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Mucuri, localizada na Av. Petrobrás, nº 258, Centro, Mucuri - BA, CEP: 45.930-000, no horário
local das 08h00min (oito) às 14h00min (Quatorze) horas do dia 09 de outubro de 2020, até as 08h:00min
do dia 22 de outubro de 2020. DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: O envio das propostas ocorrerá a
partir da liberação do Edital pelo licitacoes-e até as 08h:00min do dia de 22 de outubro de 2020, horário limite
estabelecida sendo uma hora antes do início da Sessão Pública. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 09h:00min do dia 22 de outubro de 2020. MUCURI – BA, 07 de outubro
de 2020. José Carlos Simões -Prefeito Municipal

LEILÃO DE 27 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 23/10/2020
a partir das 14h00

IMÓVEIS NO AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • GOIÁS • MARANHÃO • MINAS GERAIS • PARÁ
PERNAMBUCO • PIAUÍ • RIO DE JANEIRO • RIO GRANDE DO SUL • SANTA CATARINA • SÃO PAULO
À VISTA 10% DE DESCONTO • CHÁCARA • COMERCIAIS • RESIDENCIAIS • TERRENOS

LOTE 03 - SALA Nº 201 - LAURO DE FREITAS/BA - VILAS DO ATLÂNTICO
Avenida Praia de Itapoan, nº 1.686. SMF Villas Trade.
Área priv.: 39,11m². Matr. 39.013 do RI local.
Lance Mínimo R$ 76.000,00 | Mínimo à vista: R$ 68.400,00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no 9º Oﬁcial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº 1.371.801 em
30/09/2020 e 1º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 222.639 em 30/09/2020.
Leiloeiro Oﬁcial: Fabio Zukerman - Jucesp 719.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2020 - SRP
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 080/2020 – BB nº
839258, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE DROGARIA PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DO ELENCO
DA FARMÁCIA BÁSICA E DO ELENCO DE ALTO CUSTO DO ESTADO, EM
ATENDIMENTO Á DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do referido
certame será no dia 22/10/2020 às 10:00 horas (Horário da Bahia). Os interessados
poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos
através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou
www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75) 34228607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba, 07/10/2020.
Lorena Maria Dantas Prado – Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal
nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 22/10/2020 às 13h:00min
Nº 839276 PE-SRP nº 054/2020 – Objeto: Contratação de empresa para Seleção das melhores
propostas para eventual fornecimento, confecção de materiais (EPI’S) para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, unidade de Saúde da Família, SAMU, Policlínica
Municipal e CAPS, através de registro de Preço, por um período de 12 meses. O Edital
encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.
com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo
e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 07/08/2020 de 2020.
Maiane A. Caldas Barreto. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade TOMADA
DE PREÇO Nº 002/2020, no dia 23 de outubro de 2020, às 09h00, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.
OBJETO: Contratação de Empresa, visando Pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial
nas ruas: Rua Erasmo Braga, Rua João Almeida, Rua Padre Conceição e Avenida Trajano na sede do
Município de Wagner-Ba, conforme Contrato de Repasse OGU nº 885643/2020 - Operação 106420456, especificações e quantitativo constante no Anexo do Edital do Tomada de Preço nº 003/2020.
Esclarecimentos sobre o edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, Praça 02 de
Julho, 04 – Centro – Telefax:(75) 3336-2264, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com – Maria Jamile
da Silva Pires – Membro CPL. Wagner, 07/10/2020.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 007/2019 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Credenciamento Nº 007/2019, com o objetivo de
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA Credenciamento de Pessoa Física para Prestação de Serviços de Pedreiro
visando à Recuperação de Diversas Ruas, na colocação de meio fio e paralelepípedos, Recuperação de
muros nos prédios pertencentes ao Município, Reforma de Escolas Municipais, Construção de Casas
e Banheiros Populares. Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Wagner,
à partir do dia 03/10/2019, das 08h00 às 12h00, ou pelo site: licitawagner01@gmail.com CPL, 07 de
Outubro de 2019.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2020 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 27/10/2020 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de
Construção para Salvador e Região Metropolitana - BB: 834848 - Famílias: 45.10, 47.10, 47.30, 53.40,
56.70, 80.20. Site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos
sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em
contato através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128
ou presencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª
Avenida, nº 200, Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro
Administrativo da Bahia – Salvador/Bahia - 07/10/2020. Rosilene Brito dos Anjos – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

