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FUNDEB Texto-base foi aprovado pelos deputados em 1º turno e passará por mais uma votação para seguir ao Senado

Câmara aprova até 23% de participação da União

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

A Câmara dos Deputados
aprovou em primeiro turno
o texto-base da Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) que renova o Fundeb –
fundo que financia a educação básica – e amplia gradualmente a participação da
União, até 23% a partir de
2026. A aprovação se deu
graças a um acordo fechado
pouco antes de o texto ser
votado. O governo Jair Bolsonaro, que até esta semana
tinha participado pouco do
debate do novo Fundeb, enviou proposta e conseguiu
alterar pontos do texto, co-

mo o ritmo de aumento da
verba federal e a destinação
dos recursos ao longo dos
próximos anos.
A proposta foi aprovada
por 499 votos favoráveis e
sete votos contrários. Por se
tratar de uma alteração
constitucional, eram necessários pelo menos 308 votos
a favor da matéria. Os votos
contrários foram dos deputados
Paulo
Martins
(PSC-PR), Bia Kicis (PSL-DF),
Chris Tonietto (PSL-RJ), Filipe Barros (PSL-PR), Junio
Amaral (PSL-MG), Luiz P.
O.Bragança (PSL-SP) e Márcio Labre (PSL-RJ).
O rito normal de trami-

tação de uma PEC prevê cinco sessões de intervalo antes
da votação em segundo turno, mas a regra pode ser quebrada se houver acordo entre
os partidos. Após essa segun-

Aprovação se
deu graças a
um acordo
fechado pouco
antes de o texto
ser votado

daanálise,seaprovado,otextoéencaminhadoaoSenado.
A relatora do novo Fundeb,
Dorinha Seabra (DEM-TO),
destacou a importância do
tema e disse que a aprovação
representava um passo em
direção à igualdade de direitos e acesso à educação de
qualidade no país.
"Nós marcamos um passo
pela educação pública do
Brasil, pelo respeito às instituições, pela busca da equidade, para corrigir um país
em que as crianças podem
ter a sorte ou o azar de nascerem em determinado município", afirmou a relatora.
O presidente da Câmara,
Raphaël Müller / Ag. A TARDE

MENSALIDADES

Autor do projeto de lei
espera sanção de Rui

RAUL AGUILAR

O deputado estadual Alan
Sanches (DEM) espera do governo do estado a sanção do
projeto
de
Lei
nº
23.798/2020, que estabelece
uma redução de 30% no valor das mensalidades em
instituições de ensino infantil, fundamental, médio e
superior, da rede privada de
ensino do estado da Bahia,
durante a pandemia da Covid-19, aprovado na semana
passada pela Assembleia Legislativa da Bahia.
Para ele, é um “ato de justiça”. O deputado do Democratas lamenta que o desconto no valor seja imposto
por força de lei e confessa
que esperava que essa redução se realizasse mediante
acordo entre pais e os proprietários das escolas e universidades particulares.
“Não é justo comigo, que

sou pai e tenho dois filhos
menores na escola, e nem
com a sociedade. Eu esperava, como cidadão, que não
precisasse de um projeto de
lei para essa redução. Ambas
as parte, pais, alunos, professores, pudessem sentar e
ver o que era razoável. Infelizmente, muitas pessoas
só olham benefício para si,
inventam um milhão de coisa para não dar o desconto”,
lamentou Sanches, durante
participação no A TARDE Conecta, o conjunto de lives na
plataforma Instagram do
Grupo A TARDE.
O deputado pontuou que
o crescente número de projetos aprovados em assembleias legislativas pelo país,
tratando da redução no pagamento escolar, e a atuação
do Ministério Público Estadual (MP-BA) na tentativa de
intermediar o processo no
estado, criou uma urgência
para apreciação do texto, já
que algumas instituições de
ensino se recusavam a reduzir suas mensalidades.
A constitucionalidade do

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL JAMBEIRO
CNPJ N: 13.195.862/0001-69

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Nº PP025/2020, PP027/2020 E PP029/2020
A Presidente da COPEL no uso de suas atribuições, diante do lockdown firmado Decreto Municipal n°.
029/2020, de 20 de julho de 2020, torna público o ADIAMENTO das sessões dos Pregões Presenciais n°
PP029/2020. Objetivando: Aquisição de 01 (uma) ambulância UTI MÓVEL, Tipo D – Ambulância de Suporte
Avançado, para atender as necessidades do Município de Rafael Jambeiro-BA. Designando desde já nova data
de abertura para o dia 29/07/2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro-BA.
Pregões Presenciais n° PP027/2020. Objetivando: contratação de empresas para prestação de serviços de
transporte escolar, para os alunos da rede pública municipal de Rafael Jambeiro-BA. Designando desde já
nova data de abertura para o dia 30/07/2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rafael
Jambeiro-BA. Pregões Presenciais n° PP025/2020. Objetivando: aquisição de óleos lubrificante, filtros e
outros para uso da frota municipal de Rafael Jambeiro-BA. Designando desde já nova data de abertura para o
dia 31/07/2020, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Rafael Jambeiro-BA. Edital, Informações e
Sessão no Setor de licitações, sito no Largo da Liberdade, s/n, E-mail: rjlicitar@hotmail.com. Ariana de Lima
Gomes – Presidente da COPEL. ARIANA DE LIMA GOMES - Presidente da COPEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RESULTADOS DE JULGAMENTO DE RECURSO: PA 73/2020. TP 04/2020, objeto: construção
de 01 quadra poliesportiva descoberta no povoado de Geminiano, Contrato de Repasse OGU
886636/2019 - Operação 1063329-92, celebrado entre CEF e PMC. Recorrente: Estrela Transporte
Construções e Serviços LTDA. Julgamento: A Comissão julgou PROCEDENTE PARCIALMENTE o
recurso apresentado, em consonância com o princípio da isonomia e igualdade entre os participantes
do certame em epígrafe, ficou DECIDIDO, pela Inabilitação da empresa ESTRELA TRANSPORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. A decisão foi submetida à apreciação de superior hierárquico
conforme prevê o art. 109 § 4º da Lei Federal 8666/93. Sessão para abertura dos envelopes:
dia 23/07/2020 às 9:30h. ////////// PA 73/2020.TP 04/2020. Objeto: construção de 01 quadra
poliesportiva descoberta no povoado de Geminiano, Contrato de Repasse OGU 886636/2019 Operação 1063329-92, celebrado entre CEF e PMC. Recorrente: Risoneide Almeida Ferreira
EIRELI; Julgamento: A Comissão julgou TOTALMENTE PROCEDENTE o recurso apresentado,
em consonância com o princípio da isonomia e igualdade entre os participantes do certame em
epígrafe, ficou DECIDIDO, pela Habilitação da empresa RISONEIDE ALMEIDA FERREIRA EIRELI. A
decisão foi submetida à apreciação de superior hierárquico conforme prevê o art. 109 § 4º da Lei
Federal 8666/93. Sessão para abertura dos envelopes: dia 23/07/2020 às 9:30h. Decisões: na sede,
de 8 às 14h. Canarana/Ba, 21 de julho de 2020. Acácio Macário dos Santos. Presidente da CPL.

Osvaldo Lyra
entrevistou
deputado
estadual Alan
Sanches

projeto foi uma das metas
do parlamentar, que desde o
primeiro momento defendeu que seu PL não se tratava
de matéria sobre educação,
mas acerca de uma relação
de consumo. “É um contrato
dividido por 11, 12 meses, para ser entregue um tipo de
coisas: aulas presenciais. A
partir do momento que não
tinha isso, não poderiam cobrar o que não estavam entregando”.
Sanches revela que seu objetivo inicial previa uma redução retroativa nos valores
pagos e de uma ampliação
no prazo dos descontos, de
até 90 dias após a pandemia.

Mas explica que, por problemas jurídicos em relação a
retroatividade e sua ampliação no pós-pandemia, teve
que recuar e aceitar que o PL
tenha validade até o fim da
pandemia do novo coronavírus. “Qualquer instituição
que sinta prejudicada, terá
direito de procurar a Justiça.
O Supremo terá que decidir
se é justo que em um momento onde todos diminuíram seu ganho e que não
tem aula há quatro meses se
deva pagar o valor integral”,
disse Sanches.
LEIA A MATÉRIA COMPLETA EM
WWW.ATARDE.COM.BR

AVISO DE RENÚNCIA DE RECURSO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019.

AVISO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020

A COPEL torna público o pedido de RECURSO do PE SRP Nº 011/2020. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, gêneros alimentícios, higiene pessoal, artigo
de cama, mesa e banho e colchões para população vulnerável desabrigada vítimas de chuvas e situações
de deslizamentos e desastres naturais. Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital.
Impetrado pela empresa: ABC Farma Material Hospitalar Eireli EPP - P.A. Nº 08356/2020. O inteiro teor do
mesmo se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo
em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria
SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Manoela Cristina
Vieira do Nascimento - Pregoeira. 21 de julho de 2020

O envio da contraproposta
pelo Ministério da Economia, no dia 18, que altera de
forma profunda o relatório
da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) n° 15/15,
que torna constitucional e
permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
causou descontentamento
entre os deputados na Câmara.
De acordo com o deputado
do Podemos e presidente da
comissão especial que discutiu o Fundeb, João Carlos Bacelar, em entrevista na manhã de ontem ao programa
'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, esta mudança no texto é 'esdrúxula' e se configura
como uma falta de atenção
com a educação e um desrespeito à Câmara dos Deputados por parte do governo
federal."Ogovernosemprese
mostrou omisso nessas dis-

cussões. Eu conversei com o
ministro da Educação sobre
isso umas quatro vezes. Conversamos com o próprio Paulo Guedes. Conversamos com
técnicos. Mas eram conversas
isoladas, o governo não tinha
coordenação para isso", disparou Bacelar.
O relatório foi construído
pela deputada Professora
Dorinha (DEM-TO). Segundo
Bacelar, tudo sobre a PEC já
foidiscutido,semprecisarde
mudanças. "Dorinha tem o
compromisso comigo e com
a comissão de não alterar em
nada a proposta", disse.
O deputado também afirmou que a contraproposta é
esdrúxula. "Aos 47 minutos
do segundo tempo, eles
apresentam uma contraproposta esdrúxula, que ministros do STF já disseram que
é inconstitucional, que não
tem mais amparo regimental porque os prazos de apresentação de emenda já foram vencidos".
LEIA A MATÉRIA COMPLETA EM
WWW.ATARDE.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2020, que tem como objeto: a Contratação de empresa para Prestação
de Serviços na Construção de Ginásio de Esportes Para Escola Municipal Salvador Correia De Oliveira, no
Povoado Lagoa Das Pedras, No Município De Monte Santo – BA, no dia 21/08/2020, às 09:00h (horário da
Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente
de Licitação situada na Prefeitura Municipal de Monte Santo, sala 07, com sede na Praça Professor
Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba, CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33 ou através do
e-mail: licitacao.montesanto@gmail.com, no horário das 08:00h às 12:00h das 14:00h as 17:00h.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Monte Santo-BA, 21 de julho de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza
Presidente da Comissão de Licitação

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS - INEMA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0015/2020
Pregão Eletrônico Nº 0015/2020. Abertura: 04/08/2020 às 10:00 horas – Objeto: Transporte (condução e conservação de veículos). – Sites: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou
www.licitacoes-e.com.br – n° 825657.
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos, gratuitamente, nos
sites acima relacionados. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA, situado na Avenida Ulysses Guimarães, nº. 600 CAB, das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone (71) 3118-4471,
Fax: (71) 3118-4472, ou ainda, através do e-mail: tanila.cunha@inema.ba.gov.br.
Salvador-BA, 21/07/2020 - Tanila Bispo da Cunha – Pregoeira Oficial.

INEMA
AVISO DE LEILÃO

LEM02.2020 – VEÍCULOS E SUCATAS

Luis Eduardo Magalhães, 21 de julho de 2020.

A COPEL, torna público o pedido de RENÚNCIA DE RECURSO do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019. Tipo:
Técnica e Preço. Objeto: Seleção de Organização Social de Direito Privado sem Fins Lucrativos, qualificada
como Organização Social de Saúde (O.S) em conformidade com a Lei Municipal Nº 1.736 de 05 de Setembro
de 2018 (Regulamentada pelo Decreto Municipal Nº 4328 de 11 de Outubro de 2018), para celebração de
contrato de gestão no gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades ligadas a Atenção
Especializada em Lauro de Freitas, conforme condições fixadas no Edital e seus Anexos. Impetrado pela
empresa: Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social - Instituto Provida. Processo Administrativo
Nº 08341/2020. O inteiro teor do mesmo encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente via
requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão
do atendimento presencial ao público, conforme determinação contida na Portaria SECAD Nº 003 de 19 de
março de 2020 em conformidade com os Decretos já publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento - Presidente
da Comissão. 21 de julho de 2020

A TARDE CONECTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020

A COPEL torna público o AVISO DE SUSPENSÃO do PE SRP Nº 018/2020. Tipo: Menor Preço global.
Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços e elaboração de produtos
relativos à obtenção da cobertura aerofotogramétrica digital, elaboração da base cartográfica cadastral e
atualização dos atributos cadastrais das unidades imobiliárias e de logradouros, implantação do sistema
de informação geográfica e de medidas de regularização fundiária urbana - REURB neste Município,
conforme Termo de Referência e Planilhas no Edital. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira.,
21 de julho de 2020.

Considerado essencial para
o ensino público no país, o
Fundo de Desenvolvimento
da Educação Básica (Fun-

DA REDAÇÃO E AGÊNCIA
BRASIL

A COPEL torna público os pedidos de IMPUGNAÇÕES do PE SRP Nº 018/2020. Tipo: Menor Preço global.
Objeto: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços e elaboração de produtos
relativos à obtenção da cobertura aerofotogramétrica digital, elaboração da base cartográfica cadastral e
atualização dos atributos cadastrais das unidades imobiliárias e de logradouros, implantação do sistema
de informação geográfica e de medidas de regularização fundiária urbana - REURB neste Município.
Impetrados pelas empresas: Helmert Eng. e Aerolevantamentos Ltda- P.A. Nº 08275/2020, Progress.Br
Tecnologia da Informação Eireli - P.A. Nº 08284/2020, Aerojam Serv. de Desenho Técnico Eireli - P.A. Nº
08334/2020, Alplan Planejamento e Consultoria Ltda. - P.A. Nº 08342/2020 e Concert Consultoria Ltda.
- P.A. Nº 08357/2020. O inteiro teor encontram-se a disposição dos interessados, exclusivamente via
requisição por e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial
ao público, conforme determinação contida na Portaria SECAD nº 003 de 19 de março de 2020 em
conformidade com os Decretos já publicados. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira., 21
de julho de 2020.

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE IMPUGNAÇÕES PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2020.

Fundeb

deb) deixa de existir no fim
deste ano, conforme definido na lei que o criou. A renovação é considerada essencial para garantir o reforço de caixa de estados e
municípios para investimentos da educação infantil
ao ensino médio.
Atualmente , a União complementa o Fundeb com
10% adicionais sobre o valor
total arrecadado por estados
e municípios. Pela PEC aprovada ontem, a participação
federal no fundo crescerá
12% em 2021; 15% em 2022;
17% em 2023; 19% em 2024;
21% em 2025; 23% de 2026
em diante.

Contraproposta do
Fundeb é “esdrúxula”

A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Trânsito, – SUTRANS torna público, para
conhecimento dos interessados que, no dia 04 de agosto de 2020, às 10h, no site www.
brbid.com, realizará o LEILÃO apenas na modalidade on-line, dos veículos apreendidos
ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados e sucatas aproveitáveis, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os
proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. Oscar de Menezes Palmeira,
matrícula 4707/01 JUCEB/BA. Os veículos a serem levados a leilão poderão ser
verificados no site www.brbid.com ou visitados no pátio onde estão acautelados, situado
na Rua Colema I, Lote 2, Quadra Remanescente III- Distrito Industrial, Luis Eduardo
Magalhães/BA, nos dias 28, 29, 30, 31 de julho e 03 de agosto de 2020, horários:
09:00h ás 12:00h e das 14:00h ás 17:00h.O Edital de Leilão contendo as especificações
e as condições de participação, bem como a relação dos lotes está disponível no site
www.brbid.com .

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Rodrigo Maia (DEM-RJ),
também comemorou a renovação do fundo. Disse que
a Câmara "fazia história",
mas que, ao mesmo tempo,
estava ciente da responsabilidade para "encontrar os
caminhos para que esses recursos possam chegar aos
municípios". São despesas
que, na verdade, são investimentos nas nossas crianças e no futuro de tantos brasileiros", afirmou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SINDICELPA – BA

STI. do Papel, Celulose, Pasta de Madeira para Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de Papel, Madeira e
Assimilados do Estado da Bahia SINDICELPA, a Diretoria da Entidade supra no uso das Atribuições
que são conferidas pelo Estatuto, tendo em vista a data base do Acordo Coletivo de Trabalho de Turno
Ininterrupto, da Categoria em 1º de Agosto. E em face do Decreto Legislativo nº6/2020, Lei Federal
nº13.979/2020 e demais legislação pertinente, que reconhecem a ocorrência do estado de calamidade
pública, em todo território nacional com efeitos até 31/12/2020 e dispõem sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, recomendando isolamento,
quarentena, a não aglomeração de pessoas, etc, pelo presente comunica a todos os sócios e/ou
interessados, na base de Camaçari-BA, empregados da empresa, KIMBERLY-CLARK Ind. e Com. de
P. Hig. Ltda – Unidade Camaçari, sito à Rod. BA-535, Km 13.5, Rua E, s/n, Quadra 1, Lote 1, Polo
Logístico, a impossibilidade legal de realização de assembleias para discussão e deliberação a cerca
da ordem do dia: 1º - Campanha de ACT de Turno Ininterrupto e Negociação Coletiva, junto à empresa
acima mencionada e ao SINDPACEL – Sindicato Patronal; 2º Aprovação da pauta de reivindicação
para o período de 1º de agosto de 2020 a 31 de julho 2022; 3º Autorização para a Diretoria representar a
categoria nas Negociações Coletivas, firmar convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho, indicar árbitro,
bem como instaurar Dissídio Coletivo contra a empresa acima mencionada e o aludido Sindicato
Patronal e Ajuizar Protesto para manutenção da data base, perante a Justiça do Trabalho; 4º Transformar
a Assembléia em permanente, marcando sessões sem necessidade de novos Editais; 5º Deflagrar Greve;
6º Indicar membros para a Comissão de Negociação; 7º Autorização para Ajuizamento de Reclamação
Trabalhista, requerendo adicional de Insalubridade e/ou Periculosidade, dentre outros; 8º O que ocorrer.
Ao tempo em que, na forma do artigo 30 da Medida Provisória nº927, de 22/03/2020, comunica a todos
os associados e interessados, que a fim de evitar mais prejuízos aos trabalhadores, formulará pedido
ao aludido empregador, no sentido da manutenção da data base da categoria em 1º de Agosto e que
conceda o adiantamento do Abono Especial, previsto na Cláusula Segunda do ACT de Turno 2018/2020,
tendo como base 50% do valor total, especificado no citado ACT de Turno. Ficando as demais questões
para o final do estado de calamidade pública, quando será possível a realização de assembleias,
oportunidade em que será dado conhecimento a citada empresa, com pelo menos 5(cinco) dias de
antecedência. Santo Amaro/Ba, 22 de Julho de 2020. Presidente, Gilberto Pereira.

CNPJ N: 13.647.854/0001-06

PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2020- SRP – ID 823766 – Menor Preço Por Lote. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de material penso, soluções para desinfecção, epi’s e equipamentos hospitalares para atender as
necessidades da atenção básica, média complexidade no enfrentamento ao COVID-19, no município de Olindina/BA.
A sessão de abertura e disputa do referido certame será no dia 28/07/2020 às 11:00 horas (horário local), através
do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado
e seus anexos através dos sítios eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.olindina.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou
na sede da Prefeitura Municipal, à Praça Antônio Borges de Santana, s/n, tel.(0XX75) 3436-1181, das 8:00 às 17:00.
Olindina/BA, 21 de julho de 2020. José Adomiran de Jesus Gois – Pregoeiro Oficial.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020
LICITAÇÃO Nº 825578

OBJETO: Contratação de empresa de trabalho temporário, devidamente registrada no Ministério do Trabalho

e Emprego (MTE), para o fornecimento, sob demanda, de mão de obra temporária para fins de atender o aumento
da demanda de trabalho, substituições decorrentes de férias, auxílio doença, licença maternidade, licença sem
vencimentos e auxílio acidente, do SEBRAE/BA, de acordo com as especificações dos serviços constantes
neste Anexo I – Termo de Referência e sob os termos da Lei nº. 6.019/74 e do Decreto nº. 10.060/19.

RETIRADA DO EDITAL NO SITE: www.scf2.sebrae.com.br/portalcf e www.licitacoes-e.com.br.
MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO EMAIL: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.
Salvador, 22 de julho de 2020.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2020. Menor preço por lote. PA 404/2020. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis. Acolhimento das propostas: 23/07/2020 às 8h até 03/08/2020
às 9h. Abertura das propostas: 03/08/2020 às 9h. Sessão pública: 03/08/2020 às 9:30h. Edital: http://
ae-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Informações: de 8 às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132,
Centro, tel. 7436202122. /////////////////////////// AVISO DE DECISÃO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS:
Comunica a todos os interessados que o Julgamento/Decisão da Proposta de Preços da empresa que
ofertou o melhor lance na licitação RDC PRESENCIAL 01/2020, objeto: reforma e ampliação de diversas
escolas e construção, reforma e ampliação de diversas quadras poliesportivas, todos pertencentes à
Rede Pública Municipal de ensino, localizadas na área urbana e rural, encontra-se disponibilizado em sua
íntegra no endereço eletrônico: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/
diario. Informações: na CPL, Praça Largo da Pátria, 132, tel. 7436202122, de 8 às 12h, ou e-mail:
compras@saogabriel.ba.gov.br. São Gabriel/Ba, 22 de julho de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 073-2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005-2019
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia sanitária,
para execução, em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, de
manutenção e conservação da cidade de Feira de Santana. Tipo: Menor Preço. Data: 21/08/2020
às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira
de Santana – Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de
Gestão de Compras e Contratações, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00
às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 21/07/2020. Fabricio dos Santos Amorim –
Presidente da CPL.
Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 094-2020 TOMADA DE PREÇO 022-2020
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar obras de recuperação da policlínica
Dr. Francisco Martins da Silva, localizado na rua Cordeiro, S/N bairro Rua Nova, neste município.
Tipo: Menor Preço. Data: 11/08/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - Rua José Pereira
Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira de Santana – Bahia. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.
br. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, situado na Av. Sampaio, nº
344, Centro, Feira de Santana - Bahia, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.:
75 3602 8345/8376. Feira de Santana, 21/07/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2020 PROC. ADM.: 095/2020.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 021/2020, no dia 04/08/2020, às 09H30, cujo objeto é a contratação
de Empresa para confecção de fardamento, aquisição de tecidos e materiais para artesanato, destinados
a suprir as necessidades das Secretarias do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2020 (dois mil e vinte),
conforme especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
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, 21 de julho de 2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2020 PROC. ADM.: 096/2020.

A Presidente da Comissão de Licitação de Iguaí, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 004/2017, torna
público a realização da Tomada de Preço Nº. 004/2020, no dia 07/08/2020, às 09H30, cujo objeto é a
contratação de empresa do ramo para executar os serviços de Pavimentação de Vias Públicas no Município de
Iguaí/BA, atendendo ao Contrato de Repasse MDR nº 885849/2019 – Operação 1064497-50, firmado entre o
Município de Iguaí e o Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal, na
forma de empreitada global, (material e mão-de-obra). 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, até o dia 05/08/2020. Iguaí/BA, 21 de julho de
2020. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Presidente da Comissão de Licitação.

