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DOENÇA Zhong Nanshan, autoridade sanitárias, diz que ainda não está claro se surto atingiu ápice

Pela 1ª vez, China tem menos de 2
mil casos de coronavírus em um dia
Anthony Wallace / AFP / 3.2.2020

AGÊNCIA BRASIL E
FRANCE PRESSE
Pequim e Tóquio

Autoridades sanitárias da
China informaram que mais
98 pessoas, a maioria na província de Hubei, morreram
por causa do novo coronavírus, na última segunda-feira, fazendo com que o
total de mortes no país chegasse a 1.868. Segundo funcionários da Comissão Nacional de Saúde, havia 1.886
novas infecções e o número
de casos em território chinês
subiu para 72.436. O número
de novas infecções registradas em um único dia permaneceu abaixo de 2 mil pela primeira vez desde 30 de
janeiro.
A imprensa chinesa mencionou uma declaração de
Zhong Nanshan, chefe de
uma equipe de especialistas
formada por autoridades sanitárias do país encarregada
de conter o surto. Ele teria
dito que ainda não está claro
se o surto atingiu o ápice. De
acordo com relatos da imprensa, Zhong disse a uma
equipe médica durante uma
videoconferência que o surto deve atingir o ápice até o
final deste mês. Zhong
Nanshan também teria dito
que transmissões entre pessoas em Wuhan ainda não
acabaram.
No Brasil, o Ministério da
Saúde acompanha cinco ca-

Em espaços públicos, os chineses usam máscaras para evitar o contágio

No Brasil, o
Ministério da
Saúde
acompanha
cinco casos de
pacientes com
suspeita de
infecção

sos de pacientes com suspeita de infecção pelo novo
coronavírus, sendo uma
criança de dois anos. O boletim divulgado ontem traz
dois casos a mais que o de
segunda-feira. Todos estiveram na China, mas nenhum
deles na cidade de Wuhan,
epicentro da doença.
“Entraram mais dois casos de São Paulo, então permanecem os dois de ontem
(segunda-feira) e dois novos

em São Paulo e o do Rio Grande do Sul permanece desde
a semana passada”, disse em
coletiva o secretário executivo do Ministério da Saúde,
João Gabardo.
Segundo o secretário, o
paciente do Rio Grande do
Sul foi testado para os vírus
mais comuns, como H1N1, e
os testes deram negativo.
Agora, uma amostra está
sendo enviada para o Laboratório Central de Saúde Pú-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2018 – PP 067/2017. Contratado: PORTO
SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ: 61.198.164/0001-60, fica com o seu
prazo prorrogado por mais 12 (Doze) meses. Vigência: 19/02/2020 à 19/02/2021. José Ricardo
Rodrigues Barbosa - Prefeito.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2018 – PP 067/2017. Contratado: MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ: 61.074.175/0001-38, fica com o seu prazo prorrogado por
mais 12 (Doze) meses. Vigência: 19/02/2020 à 19/02/2021. José Ricardo Rodrigues Barbosa
- Prefeito.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30840972.2020.CPL.SFIEB.PE.0020.FIEB

Objeto: Aquisição de mobiliários (cadeiras giratórias).
Abertura: 03/03/2020 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30840653.2020.CPL SFIEB.PE.0017.SENAICI

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de tratamento de água de resfriamento nos
sistemas da unidade SENAI CIMATEC.
Abertura: 03/03/2020 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 19/02/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 19/02/2020
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO

CNPJ N: 13.195.862/0001-69
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS
O Município de Rafael Jambeiro/BA faz saber que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº
PP011/2020. Objeto: aquisição de material odontológicos para atender as necessidades do Fundo Municipal
de Saúde deste Município. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 04/03/2020, às 09h00min horas. Pregão
Presencial nº PP013/2020. Objeto: aquisição de material de limpeza para diversas secretárias do município
de Rafael Jambeiro-BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 09/03/2020, às 09h00min horas. Pregão
Presencial nº PP015/2020. Objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios para distribuição de cestas
básicas para concessão de benefício sócio assistencial a ser prestado pelo CRAS do município de Rafael
Jambeiro para o exercício de 2020.Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 11.03/2020, às 09h00min horas.
Pregão Presencial nº PP016/2020. Objeto: aquisição de peixe, para distribuição às famílias carentes do
Município de Rafael Jambeiro/BA, para a comemoração da Semana Santa. Tipo: Menor Preço Global. Sessão
dia: 11/03/2020, às 15h00min horas. Pregão Presencial nº PP017/2020. Objeto: aquisição de camisetas,
coletes e abadás personalizados para atender as necessidades de diversas secretarias deste Município.
Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 12/03/2020, às 09h00min horas. Pregão Presencial nº PP018/2020.
Objeto: aquisição de material para confecção de artesanatos, a fim de atender as necessidades dos diversos
Programas no Município de Rafael Jambeiro/BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 17/03/2020, às
09h00min horas. Pregão Presencial nº PP020/2020. Objeto: aquisição de material elétrico para diversas
secretarias do Município de Rafael Jambeiro/BA. Tipo: Menor Preço Global. Sessão dia: 18/03/2020, às
09h00min horas. Informações e Sessão no Setor de licitações, sito no Largo da Liberdade, s/n, E-mail:
rjlicitar@hotmail.com, Rafael Jambeiro/BA. Ariana de Lima Gomes- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGOGI
CNPJ N: 14.235.048/0001-93

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 06/03/2020, às 8:00 horas, no Prédio da Prefeitura
Municipal, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro – Ibirapitanga / Bahia, na modalidade
Pregão presencial, Menor Preço por Lote, para conforme especificações e condições constantes no Edital
e seus anexos, o presente Pregão Presencial, tipo menor preço, tem por objeto e operação, a contratação
de empresa de serviços mecânicos para manutenção do maquinário pesado (Motoniveladora case 845,
motoniveladora New Holland RG 140 B, Retro Escavadeira JCB 3C, Trator de Esteira Fiatallis 7D), neste
município, quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus
anexos, que poderá ser adquirido gratuitamente no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00
às 12:00h, até o dia 06 de março de 2020, ou no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.
org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º,IV, da
Lei n. 10.520/2002. Ibirapitanga – Bahia, 18 de Março de 2020. José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.
O Pregoeiro de Ibirapitanga - Bahia fará realizar no dia 06 do mês de março de 2020 às 10:00, horas, no
Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste
Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-10-2020, Menor Preço por lote, a presente licitação
tem como objeto e operação, a contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (uma), PA
CARREGADEIRA E 01 (uma), RETROESCAVADEIRA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Viação e Obras deste Município para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e
Obras deste Município, conforme o Edital e seus anexos. que poderá ser adquirido no Setor de Licitação,
de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 05 de março de 2020, gratuitamente ou adquirido
no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se
encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município. Ibirapitanga
– Bahia, 18/02/2020 - José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do município de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 10/03/2020, às 10:20h, no Prédio
Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n Centro na sede deste Município,
Pregão Presencial de nº. PP-12-2020, menor Preço por lote, que tem por objeto e operação, Aquisição de
material de limpeza para uso das diversas secretarias deste município. Conforme Edital e seus anexos.
Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos,
que poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 09
de marco de 2020, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.
br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n.
10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga – Bahia, 18 de Fevereiro
de 2020. José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro. O Pregoeiro de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia
24/10/2019 às 08:30 horas, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva,
s/n, Centro na sede deste Município, na modalidade Pregão Presencial de nº. PP-52-2019, Menor Preço por
lotes, a presente licitação tem como objeto e operação, a contratação de pessoa jurídica para fornecimento
materiais de construção para manutenção da secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município,
conforme o Edital e seus anexos. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, que
poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 23 de
outubro de 2019, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.
br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n.
10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga – Bahia, 10/10/2019José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço: 006/2020, no dia 18.03.2020, às 09:00h na sede da Prefeitura Municipal. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS NO INTERIOR DO
MUNICÍPIO DE LAPÃO, CONFORME CONVÊNIO CODEVASF Nº 2.361.00/2019 – SICONV Nº 896775. Edital
disponível no Site www.lapao.ba.gov.br/Licitacao. Informações: Fone 3657-1010 e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br.
Lapão-BA- Clecione Oliveira Porto Silva – Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0500/20. O Município de Senhor
do Bonfim, Estado da Bahia, torna público que às 09h do dia 12/03/2020, na sua Sede sita à Praça
Juracy Magalhães 126 - Centro – Senhor do Bonfim/BA, a aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados a Alimentação
Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, atendidos pela Secretaria Municipal de Educação
deste município, realizará Chamada Pública, tombada sob nº. 001/2020 para atender os alunos da
rede municipal de ensino de Senhor do Bonfim em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE, destinados à elaboração da merenda escolar, que será regido pela Lei Federal no n°
8.666, de 21 de junho de 1993, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal da Lei n.º 123/2006,
subsidiária à Lei nº 8.666/1993, Lei 11.947/2009, Resolução/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e
Resolução/CD/FNDE, nº 04/2015 e demais legislações aplicáveis a matéria, conforme especificações
dos gêneros alimentícios contidos no anexo deste edital, tipo menor preço por item . O edital contendo
as instruções encontra-se à disposição dos interessados no site da transparência municipal www.
senhordobonfim.ba.gov.br Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de
Licitações no horário comercial das 08:00h às 18:00h, através do e-mails pmsb.copel4@gmail.com
e copel@pmsb.ba.gov.br ou pelos telefones (74)-3541-8726/8727. Senhor do Bonfim - BA, em 18 de
fevereiro de 2020. Josenice Pereira da Silva - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

CNPJ N: 13.648.241/0001-93
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2020
O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 002/2020. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 892295/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICPIO DE PEDRAO/BA. Cuja sessão será
realizada no dia 04 de março de 2020 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horario: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 18 de fevereiro de 2020. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2020
O Município de Pedrão-BA torna publico a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 003/2020. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS COM IMPLEMENTOS
EM VIRTUDE DO CONVÊNIO MAPA Nº 894269/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICPIO DE PEDRAO/BA. Cuja sessão será
realizada no dia 04 de março de 2020 ás 13:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 18 de fevereiro de 2020. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TANIA ABREU, Leiloeira Oficial, matrícula 004630-00, estabelecida na Av. General Severino, s/nº, Qd V,
LT 03, Loteamento Pedra do Sal, sala 02, Itapuã, Salvador/BA, faz saber que devidamente autorizada pelo
Agente Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei nº 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH, sucedido
pela Caixa Econômica Federal, conforme Decreto Lei n º 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados,
o(s) imóvel(eis) adiante descrito(s) com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios,
para pagamento de dívida(s) hipotecária(s) em favor da EMGEA- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. A
venda será realizada pelo maior lance obtido, à vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante
pagar no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo
impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o
arrematante deverá apresentar no ato da compra, a Carta de Habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Crédito, que poderá ser oriunda de qualquer Instituição
Financeira. As despesas relativas à comissão de Leiloeiro, despesas de IPTU/TLP, condomínios, foro,
laudêmio e despesas com o registro da carta de arrematação correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo. O(s) devedor(es) fica(m) desde já intimado(s) e cientificado(s) do dia, hora
e local da realização do leilão, caso não seja(m) localizado(s). A leiloeira acha-se habilitada a fornecer
aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis no endereço acima ou pelos telefones:
(oxx71) 3374-6321, 7132412052, 7131788579. Em observação ao artigo 497 do NCC é vedada a
participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.Em observação ao artigo 497 do NCC, é permitida a participação de empregados
e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal
ou comunhão parcial de bens, bem como dos sócios e empregados das empresas que atuam como
AFD e como prepostos ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
Data do leilão: 03/03/2020 - Às: 09:00 Local: PREFEITURA MUNICIPAL- Praça Municipal, 120 - Centro, Tabocas do Brejo Velho - BA, 47760-000.
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA LOCALIZADA NA PRAÇA CASTRO ALVES Nº 04- CENTRO. TABOCAS DO BREJO VELHO-BA. CONTENDO 127,32 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. SED: 1EAC7- CONTRATO:
807830000163- JUSTINA ROSA DE SOUZA BASTOS, BRASILEIRA, PROFESSORA, CPF 08365857553,
RG 10058923 SSP-BA, CASADA COM ADALBERTO DE SOUZA BASTOS, BRASILEIRO, LAVRADOR, CPF
10205284191, RG 1894125 SSP-BA.
TÂNIA ABREU ( F)
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

blica (Lacen) para análise específica quanto ao novo coronavírus. Três dos pacientes ainda serão testados para
vírus gripais.
Gabardo enfatizou que a
mobilização para prevenir e
conter o vírus continua pelo
menos até o começo do inverno. “Nós não vamos reduzir todas essas ações feitas, toda mobilizações feita
antes da chegada do inverno, independentemente de
até lá nós termos casos confirmados no Brasil”.
A pasta deve divulgar hoje
o resultado dos exames dos
brasileiros resgatados da
China e dos tripulantes da
Força Aérea Brasileira que
estiveram envolvidos na
ação. No total, 58 pessoas estão em quarentena na Base
Aérea de Anápolis (GO) para
descartar o risco de contaminação pela doença no
Brasil.

Japão

O ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social do
Japão, Katsunobu Kato, afirmou que as pessoas a bordo
do cruzeiro Diamond Princess, cujos exames deram
negativo para o novo coronavírus, poderão deixar a
embarcação sob quarentena
a partir de hoje. Kato declarou que amostras de material da garganta tinham sido
coletadas de todos os passageiros .

Epidemia afeta
os negócios de
empresas como
Apple e Disney
FRANCE PRESSE
San Francisco

A Apple não alcançará suas
metas de vendas trimestrais
devido à epidemia do novo
coronavírus, um sinal de
que a desaceleração da produção e do consumo na China, onde o vírus já matou
mais de 1.800 pessoas, afeta
cada vez mais as grandes
empresas.
A crise da saúde pesa tanto na oferta quanto na demanda. No caso da Apple,
seus smartphones são fabricados na China, o que dificulta o abastecimento.
As vendas também caíram devido ao fechamento
temporário de suas lojas
nesse país. Neste contexto,
as ações da Apple sofreram
uma queda de 3% ontem na
abertura de Wall Street, após
o anúncio de um declínio
em suas previsões trimestrais devido ao impacto do
novo coronavírus.
A Apple anunciou na última segunda-feira que não
alcançaria sua previsão de
faturamento no segundo
trimestre (entre US$ 63 bilhões e US$ 67 bilhões) devido à epidemia.

Parques

Por seu lado, a gigante do
entretenimento Disney estimou que seus parques de
diversão em Xangai e Hong
Kong poderiam perder um
total de US$ 280 milhões se
permanecerem fechados
por dois meses.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. PA 27/20. Edital 14/20. Menor preço por lote. Objeto: Fornecimento de materiais de higiene e
limpeza. Dia 04/03/20 às 9h. Edital: https://uaua.ba.gov.br. Informações: e-mail licitacao@uaua.ba.gov.br, tel. 7436731707, ou
na CPL, Pç. Belarmino José Rodrigues, s/n, de 8 às 12h. Uauá/Ba, 19/02/2020. Max Denys A. da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
PREGÃO PRESENCIAL PP04/2020. Dia 04/03/2020 às 9h. Objeto: fornecimento de Pneus e Câmeras de Ar. Edital:
na sede, Praça Benedito Mina, 629, tel. 7533432161. Demais atos: www.pmbonito.ba.ipmbrasil.org.br. Bonito/Ba,
17/02/2020. Lailton Barboza Teles. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

TOMADA DE PREÇOS 03/2020. Dia 09/03/2020 às 9h. Objeto: ampliação, construção de
muro e capela do cemitério do povoado de Amparo (Zuca). Menor preço global. Edital: e-mail
licitacaopmbvt@gmail.com, www.boavistadotupim.ba.gov.br/site/editais. Informações: na
sede, tel. 7533262211. Outros atos: www.boavistadotupim.ba.gov.br. Boa Vista do Tupim/Ba,
19 de fevereiro de 2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA – nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 10/03/2020, às 10h,
na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Chamada
Pública nº 001/2020, cujo objeto é Credenciamento de empresas para prestação de
serviços de reabilitação, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, por um período de 12 (doze) meses. Os interessados poderão obter informações e/
ou edital gratuitamente no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, 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, 18 de fevereiro de 2020 – Mateus Oliveira Souza – Presidente da Comissão
Permanente de Licitação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores ASSOCIADOS participar da Assembleia Geral Extraordinária da ASSOCIAÇÃO ABRIGO
ANIMAIS AUMIGOS, a ser realizada na Av. Santos Dumont, 2774, Shopping Ponto Verde, Loja 21, Estrada do Côco,
Lauro de Freitas/BA, Cep: 42.702-400, no próximo dia 28 de fevereiro de 2020, às 13h em primeira chamada ou não
havendo coro na primeira chamada fica estabelecido às 13h30min para a segunda e última chamada, com qualquer
número de participantes.
Serão tratados os seguintes assuntos:
1 – Definir sobre o a aceitação e regulamentação do pedido de renúncia da Vice Presidente e Diretora Geral da
Associação Sra. Gilce Sant`Ana dos Santos.
2 – O que ocorrer.
Contando com a presença de todos, pois a omissão implica na concordância com as decisões dos presentes.
Salvador/BA, 19 de Fevereiro de 2020.
Atenciosamente:
Maria Cristina Santos Neves - Presidente
OBS1: Os associados que não puderem comparecer poderão se fazer representado por terceiro, mediante procuração
específica para esse fim registrada em cartório. OBS2: Nessa Assembleia Geral Extraordinária somente poderão
participar os associados que estiverem em dia com as obrigações da Associação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2020. Sessão - dia 06/03/2020 às 09:00horas, na Sala da
Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura aquisição de Veículo 0KM, (Tipo Popular, Pick-up, Caminhonete e
Ambulância), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campo Formoso, Fundo Municipal de Saúde
e Fundo Municipal de Assistência Social. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às
12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 010/2020. Sessão - dia 09/03/2020 às 09:00horas, na Sala da
Comissão, na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro de Preços,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para contratação de empresa para Aquisição de gêneros alimentícios destinados
à elaboração da Merenda Escolar dos Alunos matriculados na rede municipal de ensino do Município de Campo
Formoso – BA, exercício de 2020. Informações com a COPEL, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523.
Elber A. dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.
TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020. Sessão - dia 11/03/2020 às 09:00horas, na Sala da Comissão, situado
na Praça da Bandeira, nº 55, Centro. Objeto. Contratação de empresa para Execução de Obras e Serviços de
Engenharia para Reforma dos Postos de Saúde de Gameleira do Dida e Lagoa da Barra, Construção dos Postos de
Saúde de Lages dos Negros (Lage de Cima), Pauzinhos e Queixo Dantas e Construção do Muro do Posto de Saúde
de Baixio, todos no interior do Município de Campo Formoso-Bahia. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber A. dos Santos- Presidente da COPEL. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

CNPJ N: 13.858.303/0001-91
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 PROC. ADM.: 047/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 009/2020, no dia 04/03/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação
de Empresa para aquisição de material de expediente, visando atender as necessidades das Secretarias que
compõem a estrutura da prefeitura do Município de Iguaí/BA, durante o ano de 2020 (dois mil e vinte). O Edital
completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 17 de fevereiro
de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2020 PROC. ADM.: 048/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 010/2020, no dia 04/03/2020, às 14H30, cujo objeto é a aquisição de
gêneros alimentícios perecíveis para compor o cardápio da merenda escolar, visando atender aos alunos da
Rede Municipal de Ensino, Programa TOPA, EJA e Mais Educação, com previsão de consumo até 30 (trinta)
de dezembro de 2020 (dois mil e vinte). O Edital completo estará disponível através de solicitação no DCCL
– Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça
Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, até o dia 03/03/2020. Iguaí/BA, em 17 de fevereiro
de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020 PROC. ADM.: 049/2020.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 011/2020, no dia 05/03/2020, às 09H00, cujo objeto é a contratação
de Empresa para prestação de serviços de borracharia para uso pelas Secretarias que compõem a estrutura
administrativa do Município de Iguaí/BA, compreendendo os serviços descritos no Termo de Referencia do
Edital. 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, 17 de fevereiro de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira

