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DINHEIRO Montante arrecadado em 2019 totalizou R$ 1,537 trilhão, alta de 1,69% em relação a 2018

Arrecadação federal com impostos
atinge maior volume desde 2014

ANDREIA VERDÉLIO
Agência Brasil, Brasília

A arrecadação de impostos
federais em 2019 totalizou
R$ 1,537 trilhão, um crescimento real de 1,69% em
comparação ao ano anterior.
Corrigido pela inflação, o valor chegou a R$ 1,568 trilhão,
o maior volume desde 2014,
de R$ 1,598 trilhão. A análise
das receitas do último ano
foi divulgada ontem pela Receita Federal.
Segundo o órgão, o resultado de 2019 pode ser explicado pelo desempenho
da atividade econômica e
“por fatores não recorren-
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tes”, ou seja, que não se repetem. Os setores econômicos que mais contribuíram
para o resultado positivo foram as entidades financeiras, a extração de minerais
metálicos, a eletricidade, o
comércio atacadista e as atividades auxiliares do setor
financeiro.

Fusões e aquisições

Um dos fatores não recorrentes citados pela Receita
foi as reorganizações societárias de empresas (fusões e
aquisições), que afetaram as
arrecadações do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição So-

cial sobre o Lucro Líquido
(CSLL). O volume arrecadado
com os dois impostos chegou a R$ 14 bilhões, também
influenciado pelas alterações nas regras de compensação de créditos tributários
com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa.
A arrecadação com parcelamentos de dívidas, que
ocorreu no início de 2018 e
não se repetiu em 2019, também influenciou o resultado
do ano. “Sem considerar o
efeito dos fatores não recorrentes apontados, verifica-se crescimento real de
1,33% no período de janeiro

a dezembro de 2019 e de
0,34% no mês de dezembro
de 2019”, informa a Receita
Federal.
Em dezembro, a arrecadação total de impostos federais atingiu R$ 147,501 bilhões, registrando crescimento real – descontada a
inflação – de 0,08% em relação a dezembro de 2018.

Receitas administradas

As receitas administradas
pela Receita Federal, como
impostos e contribuições,
chegaram a R$ 144,817 bilhões no mês passado, resultando em crescimento
real de 0,16%. No período
Fabrice Coffrini / AFP / 21.1.2020

COMÉRCIO

Batalha tecnológica entre
China e EUA chega a Davos
JULIEN GIRAULT
France Presse, Davos

5G, chips, Inteligência Artificial... China e Estados Unidos assinaram uma trégua
comercial, mas sua rivalidade tecnológica não diminuiu, o que alimenta o espectro de uma "guerra fria"
de um novo tipo.
Uma semana após o acordo comercial intermediário
entre Pequim e Washington,
a batalha tecnológica ocupa
o palco esta semana do Fórum Econômico Mundial
com especialistas alarmistas e grandes empresários
ansiosos por garantias.
Convidado em Davos, Ren
Zhengfei, fundador da gigante chinesa de telecomunicações Huawei, esquiva-se do assunto. “Em profundidade, o mundo está se
unindo (tecnologicamente), tudo está interconectado (...) Um mundo dividido?
Não acredito”, declarou.
Campeão de equipamentos 5G, a Huawei foi banida
dos Estados Unidos, que
apontam o risco de espionagem por parte de Pequim
e incentivam seus aliados
europeus a excluírem o gru-

po chinês. Contrariando as
expectativas de Washington, a empresa tem conquistado mercados emergentes,
como Brasil e Índia.
“Há uma competição pelo
domínio mundial em questões digitais. Huawei é o
símbolo, mas vai muito
além”, alerta à AFP ex-diplomata americano e vice-presidente do IHS Markit, Carlos Pascual.
Para ele, os conflitos cibernéticos e a batalha de influência que é travada em
nível mundial abrem cami-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO/FUNDO MUN. SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL 02/2020. Objeto: Aquisição de 01 veículo, conforme proposta nº 12465.010000/1180-01,
firmada entre o Ministério da Saúde e PMMM. Menor preço global. Dia 07/02/2020 às 15h. Informações: na CPL, Rua
Eronides S. Santos, 47. Mulungu do Morro/Ba, 24/01/2020. Fredson C. A. Souza. Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/2020. Processo licitatório 09/2020. Menor preço global. Dia 06/02/2020 às 10h. Objeto:
aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.org.br/
diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 21/01/2020. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2020. Dia 05/02/2020 às 9h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, creche, Programa
Alfabetização Solidária, Topa, Brasil Alfabetizado, Programa Mais Educação e outros. Edital: www.bll.org.br
e www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: na sede, Pça. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125
ou e-mail: licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 24 de janeiro de 2020. Edson Levi R. Meira. Pregoeiro.

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

TOMADA DE PREÇO N.º 001/2020 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar licitação para a Contratação de
empresa para ampliação do sistema de abastecimento de água da localidade de Colônia do
Formoso interior do Município de Coribe - Bahia, abertura no dia 10/02/2020 às 09hs00min.
O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro.
Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 23 de janeiro
de 2020. Madson Sevilha de Almeida Ramos. Presidente.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30839579.2020.PE.0012.SENAICI

Objeto: Aquisição de mobiliário em de aço inox AISI 304, vide edital e anexos.
Abertura: 04/02/2020 às 13h30min, horário local.
Retirada do Edital, a partir de 24/01/2020, no site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.
Salvador, 24/01/2020
Comissão Especial de Licitação

MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
CNPJ- 13.796.289/0001-49

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 004/2020

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa
interessar, a PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de
nº 004/2020, do tipo MENOR PREÇO, para o dia 11/02/2020, às 09:00h, no Auditório do Paço
Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto
a Construção de um Campo de Futebol com vestiário, banheiro e arquibancada na Vila do
Palma, Distrito de Cunhangi, neste Município, e, conforme Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital. Informações (75) 3642-2112. Rosiel Conceição Freire. Presidente da CPL.
Jaguaripe - BA, 23 de janeiro de 2020. MOTIVO: Conveniência da Administração.
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECA – 1º OFÍCIO
COMARCA DE ITABUNA-BA

Av. Ilhéus, nº 349, Centro, CEP: 45600-000 | Tel: (73) 3215-5607 | E-mail: cartorioimoveis1oficioitabuna@hotmail.com

JOSÉ CARLOS CALDAS SOUSA - OFICIAL SUBSTITUTO

FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no art. 26 da lei nº 9.514/97 e a requerimento do credor BANCO BRADESCO, CNPJ nº
60.746.948/0001-12, que fica intimada a Senhora ELUCIANA NUNES DOS SANTOS – CPF nº 342.368.054-72, residente e domiciliada na Rua G, 57, Quadra F, Lote 26-C, Loteamento Cleber Lima Gally, Santo Antônio, na cidade de Itabuna-BA, comparecer
neste cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Ilhéus, nº 349, Centro, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato nº 0772620,
emitida em 26/08/2015, registrado sob a matrícula 25.654 do CRI da comarca de Itabuna-BA, no valor de R$ 11.464,55 (onze
mil quatrocentos e sessenta e quatro e cinquenta e cinco centavos), onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado,
sujeito à atualização do débito, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta intimação, até a data do
efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. Fica também cientificado de que o não cumprimento das obrigações acima
estipulada, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO, nos
termos do art.26 § 7º da Lei 9.514/97, acima mencionada. Este EDITAL será publicado por 3 (três) vezes consecutivas em jornal
de circulação regional e veiculação diária e com circulação nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Itabuna – Bahia, a 20
(vinte) dias do mês de janeiro de 2020. Oficial substituto José Carlos Caldas Sousa.

1,56 tri

é o valor arrecadado em
reais corrigido pela
inflação. Este foi o maior
volume desde 2014,
quando o valor foi de
R$ 1,598 trilhão
acumulado de janeiro a dezembro de 2019, a arrecadação alcançou R$ 1,476 trilhão, com acréscimo real de
1,71% relativamente a igual
período de 2018.
As receitas administradas
por outros órgãos, que incluem
principalmente
royalties do petróleo, registraram queda em dezembro.
Essas receitas totalizaram
R$ 2,683 bilhões, no mês passado, com retração de 11,69%
em relação a dezembro de
2018. No acumulado do ano,
entretanto, houve aumento
real de 1,28%, na comparação com 2018, chegando ao
total de R$ 61,011 bilhões.

COMBUSTÍVEIS

Petrobras reduz
preço do diesel e
da gasolina nas
distribuidoras

“A preocupação
é que existam
dois tipos de
sistema que
não seriam
compatíveis. A
tecnologia é
uma questão
de poder"
JACQUES MOULIN, chefe do Idate

B3

ALANA GANDRA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Ren Zhengfei, da Huawei, esquiva-se: “Um mundo dividido? Não acredito”

nho para "um grande confronto sino-americano" no
domínio digital.

Made in China 2025

De fato, Pequim adotou em
2015 o ambicioso programa
Made in China 2025 para impulsionar suas tecnologias,
juntamente com um enorme plano de investimento
em infraestruturas para as
"Rotas da Seda" da Ásia para
a África.
“Issopodelevarmuitospaíses em desenvolvimento a recorrerem à China para cons-

truir suas redes de telecomunicações, estações de retransmissão, data centers e sistemas de TI do governo”, observa diretor do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), John Chipman.
Segundoele,ocrescimento
das empresas chinesas na
Ásia, na África e na América
Latina também está expandindo sua coleção de “dados
diversificados” adequados
para alimentar suas tecnologias de Inteligência Artificial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

Isso reforça a desconfiança do governo americano,
que, no ano passado, estabeleceu uma lista negra de
várias empresas chinesas de
vigilância cibernética e de
reconhecimento facial.
Além do 5G, as gigantes chinesas da Internet Baidu, Alibaba e Tencent, impulsionadas por Pequim, estão desenvolvendo plataformas de Inteligência Artificial, carros autônomos e objetos conectados, distintos daqueles desenvolvidosnoValedoSilíciopela
Google, ou pela Amazon.

A Petrobras confirmou ontem que vai reduzir em 1,5%
o preço da gasolina e em 4,1%
o preço do litro do diesel para as distribuidoras a partir
de hoje. O último reajuste
promovido pela empresa
havia sido uma redução de
3% nos valores dos dois combustíveis no último dia 14.
Os preços para a gasolina
e o diesel vendidos às distribuidoras tem como base o
preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses
produtos mais os custos que
os dos importadores, como
transporte e taxas portuárias, por exemplo.
A paridade é necessária
porque o mercado brasileiro
de combustíveis é aberto à
livre concorrência, dando às
distribuidoras a alternativa
de importar os produtos.
Além disso, o preço considera uma margem que cobre os riscos, entre os quais
a volatilidade do câmbio e
dos preços.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

CNPJ N: 13.858.303/0001-91
REPUBLIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020 PROC. ADM.: 024/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 001/2020, no dia 06/02/2020, às 09H00, cujo objeto é a aquisição de
medicamentos para a farmácia básica e insumos, soros, material penso, materiais de laboratório (Reagentes) e
medicamentos odontológicos, destinados para a Secretaria de Saúde do Município, para o ano de 2020 (dois mil
e vinte). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00 às
12H00. Iguaí/BA, 23 de janeiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira

Em vista da necessidade de alteração do Edital, em face de erros contidos no mesmo, fica SUSPENSA a realização
da sessão de julgamento designada para o dia 27/01/2020 às 09:00 horas, cujo objeto é contratação de empresa
especializada para prestação de exames de diagnóstico por imagem, na especialidade de Ultrassonografia, a ser
realizado nas dependências do Hospital Municipal de Ibipitanga, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especificações constantes no Edital, tipo menor preço global, sendo a nova data agendada e publicada nos veículos
de comunicação, Inf.: Telefone: (77) 3674-2022, email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.
ba.gov.br.Ibipitanga-BA, 23 de janeiro de 2020.Laís Venância Oliveira Paixão Vieira-Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA

AVISO DE LICITAÇÃO TP002/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2020 (SRP)

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A Comissão de Licitação realizará licitação na modalidade TPn° 002/2020 PA 010/2020.Tipo:
Menor PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para Implantação de Melhorias Sanitárias
Domiciliares no Município de Castro Alves-BA. Sessão de Abertura: às 09:00 h dia 12/02/2020
na sala da COPEL PMCA - Ba, Praça da Liberdade, 376, Centro. Os interessados poderão obter o
Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 23 /01/ 2020.Naiane
Souza Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, a Presidente do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM,
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO TRABALHO, TÉCNICOS DE PATOLOGIA
CLINICA DO ESTADO DA BAHIA – SINTEFEM, na no uso dos poderes que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os trabalhadores da categoria no Estado da Bahia, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada às 09:00 horas, em primeira convocação, e às 09:30 horas, em segunda
e última convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, no dia 28/01/2020, terça-feira,
na sede do SINDNAPI - Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, situado
na Rua Santa Clara, nº 25, Nazaré, Salvador/BA para deliberarem sobre as seguintes matérias: A) Quadro de
associados; B) Definições acerca das contribuições sindicais. Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020. Iracema
Maria de Brito – Presidente.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30838067.2020.CPL SFIEB.PP.0082.FIEB
Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de preço global, para fornecimento e instalação
de sistema de geração em rampa, com novo sistema de armazenamento de diesel de 5.000 litros e
adequações elétricas conforme padrão Coelba, para atendimento a Unidade Integrada de Ilhéus.
Abertura: 11/02/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 24/01/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador,24/01/2020
Comissão de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados da Federação Universitária
Bahiana de Esportes – FUBE para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária
a realizar-se à Avenida Tancredo Neves, Nº 3343, Edf. CEMPRE, Torre B, sala nº
610,no Bairro Caminho das Arvores, Salvador-Ba, no dia 04/02/2020, às 08:00h,
em primeira convocação, havendo quorum, ou às 09:00h, em segunda convocação,
com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a
seguinte pauta:
I.Eleição do Tribunal de Justiça Desportiva Universitária – TJDU;
II.Eleição dos representante dos atletas;
III.Aprovação da prestação de contas dos anos de 2018 e 2019;
IV.O que ocorrer.
Simon Vasconcelos Pereira
Presidente da FUBE

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE SUSPENSÃO- PREGÃO PRESENCIAL N° 001-2020-PP

CNPJ N: 02.762.633/0001-62

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERAIL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, Sob
Convênio 842359/2016 da Emenda Parlamentar. Processo administrativo nº 001/2020. Data de
aber tura: 06.02.2020 às 09:00h. Edital e anexos no site do Banco do Brasil, endereço: www.
licitacoes-e.com.br, Fone:(73) 3214-1619.E-mail: licitacoes.fasi02@hotmail.com. Demais atos
em: www.fasi.ba.gov.br/diarioOficial. Renata Bomfim Silva Oliveira. Pregoeira Oficial. ItabunaBA, 23.01.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

TP 001/2020. A PM de Correntina-BA, através de seu Prefeito, torna público para conhecimento de
todos que está aberta a TP 001/2020, para contratação de empresa especializada para executar as
obras de construção de uma arena society na Praça Manoel Roxo nesta Cidade, com fornecimento de
mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias,
memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital. Abertura: 18/02/2020, às 8h.
Base legal Lei 8.666/93, 123/06 e 147/14. Edital no site www.correntina.ba.gov.br e as demais fases
desta TP serão publicadas no site www.correntina.ba.io.org.br. Informações: (77) 3488-3247. Nilson
José Rodrigues-Prefeito.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 06 de fevereiro de 2020 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 18 de fevereiro de 2020 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 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 da Cédula de Crédito Bancário datado de 28/07/2015, cujos Fiduciantes são CCS COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 96.766.340/0001-05, Avalistas e Garantidores: ALVARO ROBERTO PEDREIRA DE
CERQUEIRA, CPF/MF nº 075.106.405-04, e sua esposa CARMEN ISA SMITH PEDREIRA DE CERQUEIRA, CPF/MF nº 332.656.665-49,
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 2.105.534,00 (Dois Milhões Cento e Cinco Mil e
Quinhentos e Trinta e Quatro Reais - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Casa residencial, com área
construída de constituída 469,87m² , e terreno com 1.00,00m², situado na Rua Santa Maria, s/nº, Pq. Interlagos, situado em Abrantes, município de
Camaçari/BA, melhor descrito na matrícula nº 10.025 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari/BA.” 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$ 3.094.950,21 (Três Milhões Noventa
e Quatro Mil Novecentos e Cinco Reais e Vinte Um Centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no
escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5286_05 Qc).

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 002/2020, no dia 05 de Fevereiro de 2020, às 09h00, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de combustível e lubrificantes para abastecimento de
veículos pertencente à frota Municipal do Município de Wagner-Bahia, durante o ano de 2020, conforme
especificações constantes do Edital Pregão Presencial nº. 002/2020. O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, à Rua Praça 02 de Julho, 04, Centro - Wagner – Bahia, de segunda a
sexta feira, no horário das 08h00 às 12h00 Telefone: (75) 3336-2264, das 08h00 às 12h00, ou pelo e-mail:
licitawagner01@gmail.com. CPL, 23 de janeiro de 2020. – Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.
CREDENCIAMENTO 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão Permanente
de Licitação, torna público que fará realizar Credenciamento Nº 002/2020, com o objetivo de CHAMAMENTO
PÚBLICO para Credenciamento de Pessoa Física para Prestação de Serviços de Pedreiro em regime de
empreitada com pagamento parcelado na execução de pavimentação em paralelepípedos e meio-fio com
drenagem superficial da ladeira do Povoado de Bonito de Cima, na Zona Rural do Município e da Avenida
Nova Redenção da Sede do Município. Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal
de Wagner, a partir do dia 24/01/2020, das 08h00 às 12h00, ou pelo site: licitawagner01@gmail.com CPL,
23 de janeiro de 2020.

