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DIA DOS PAIS Pesquisa mostra que 30% dos filhos passarão a data com pais e
e 56% irão presenteá-los num ano em que data transcorre durante a crise

38% PREFEREM AS COMPRAS
ON LINE NA PANDEMIA

Felipe Iruatã / Ag A TARDE

Movimentação na Avenida Sete mostra que a data não será esquecida mesmo durante a grave crise sanitária
MARJORIE MOURA

Levantamento da consultoria
Pollis Estratégia, em parceria
com a Unijorge mostrou que
30% dos filhos passarão o Dia
dos Pais com os genitores e
56% irão presenteá-los, num
ano em que a data será passada em meio à pandemia do
novo coronavírus. A sondagem foi realizada por meio
eletrônicoentreosdias24e27
de julho, com 150 entrevistados, indicando que os presentes devem custar R$ 70,
em média. A celebração coincide com a 1ª fase da retomada das atividades econômicas em Salvador, mas, segundoapesquisa,ascompras
onlineserãoaspreferidasdos
consumidores (38%).
As compras realizadas em
lojas de bairro correspondem a 22% e as realizadas no
mercado informal com vizinhos ou conhecidos, devem chegar a 15%. Apenas
11% dos filhos que darão presentes deverão comprar nos
shoppings da cidade.

O professor de Estratégia e
coordenador do curso de Administração da Unijorge,
Constantino Oliveira, ressalta que a pandemia tem feito
mudanças nos hábitos dos
consumidores. “As empresas devem se preparar para
um cliente que vem mudando e se adaptando a novos
formatos de venda. Mesmo
com a abertura de forma seletiva, por parte do comércio
nessa primeira fase em Salvador, ainda assim os clientes vêm se adaptando às
compras online”, destaca.
De acordo com a estatística responsável e vice-presidente do Conselho Regional de Estatística da 5ª Região (CONRE 5), Caroena Alves, a sondagem revela mudanças sutis na sociedade,
que ainda está temerosa
com a Covid-19. Entretanto, a
expectativa do e-commerce
brasileiro é de crescimento
de 23% para as vendas de
presente de Dia dos Pais.
De acordo com levantamento da ABComm (Asso-

ciação Brasileira do Comércio Eletrônico), o setor deve
faturar R$ 3,15 bilhões. A tendência é que os itens mais
vendidos sejam artigos de
informática, celulares, eletrônicos, material esportivo,
moda e acessórios.

Shoppings

O papel do pai como o primeiro grande amigo é o mote da campanha que a Shopping da Bahia. "A cada data
comemorativa nos adaptamos e trazemos novas formas de engajar nosso público,estimularoslaçosentreas
famílias e reforçar os canais
de venda, que atualmente
vão além do espaço físico dos
shoppings e se expandem
para o universo digital”, diz
Mayara Diniz, gerente de
marketing do shopping.
Mesmo com a maioria dos
shoppings reabertos, os canais de venda online do
shopping continuam ativos,
proporcionando ao cliente
comodidades como a compra via WhatsApp, delivery,

e-commerce e drive thru das
lojas, com a opção de retirar
o produto no shopping ou
receber em casa.
No Shopping Barra, com a
campanha “Bônus do Barra”, as lojas participantes
vão oferecer uma vantagem
exclusiva de bonificação para os clientes. “Os pais estão,
mais do que nunca, perto
dos seus filhos, compartilhando experiências praticamente full time, dividindo tarefas. Nada mais justo
que pais e filhos sejam presenteados nesta data tão especial”, ressalta a gerente de
marketing ,Karina Brito.
O shopping mantém sinalização especial, medidas rígidas de higienização, controle de acesso e fluxo, além
do monitoramento integral
das medidas estabelecidas
em conformidade com padrões de alta complexidade.
O Barra funciona das 12h às
20 horas, de 2ª a sábado.
LEIA A MATÉRIA COMPLETA EM
WWW.ATARDE.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 122-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 062-2020 – Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios, EPI, kit lanche, itens para limpeza e máscara de tecido, para a Proteção Social
Básica e Especial, Programa Primeira Infância e IGD Bolsa, para ações de enfrentamento ao COVID
19,coordenado pela SEDESO, conforme Portaria do Ministério da Cidadania nº 369 de 29.04.2020.
Tipo: Menor preço por LOTE. Data: 19/08/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão
de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e
das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana,
05/08/2020. Verilandia Sena Barros – Pregoeira.

Fica REMARCADA a LICITAÇÃO 127-2019 – PREGÃO PRESENCIAL 084-2019 – Objeto: Contratação
de empresa para administração, preparação e distribuição de 1.000 refeições para o Restaurante
Popular de Feira de Santana, pelo período de um ano, com início da prestação de serviço após
emissão da Ordem de Serviço. Tipo: Menor preço. Data: 20/08/2020 às 08h30. Informações no
Departamento de Gestão de compras e Contratações, Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das
08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345/8333. Edital no site: www.feiradesantana.
ba.gov.br. Feira de Santana, 05/08/2020. Mylene Cândida Magalhães Ferreira– Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 032/2020
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,PE032/2020,cujo
objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis hospitalares e equipamentos eletrônicos
para atendera as necessidades da Secretaria de Saúde, referente ao Lote II declarado fracassado no PE031-2020,
para o dia 13/08/2020,às 10:00(Dez horas),Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br–Prefeitura
Municipal de Saubara,situada na Rua Ananias Requião,nº04,Centro,44.220-000,Saubara- Bahia. Informações pelo
Tel.:(71)3696-1903,ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com,Este Certame ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br códigoBBnº 828520.Saubara,05/08/2020-Wellington Araújo Pimenta-Pregoeiro.

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

PREGÃO PRESENCIAL

O pregoeiro Oficial do Município de Una-BA, torna público o aviso do PP 027/2020, Sistema de
Registro de Preços, visando aquisição de diversas cestas básicas de alimentos para serem utilizadas
na manutenção do Programa de Benefícios Eventuais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social do Município de Una-BA. Data: 18/08/2020 - Horário: 09:00hrs - Informações: licitações@
una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar
Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020. P.A’s n° 074/2020. TIPO: MENOR PREÇO/POR LOTE OBJETO: Objetivando
contratação de empresa especializada para execução de instalação de energia solar Fotovoltaicas Município
de Prado - BA. Dados complementares no Anexo I do edital Data e horário: 21 de Agosto de 2020, às 09h:00
local: Paço Municipal – Sala de Licitações, Rodovia Prado Itamaraju km 01 Lt 14 - Prado/BA. Informações: no
endereço supra mencionado ou pelo Tel. (73) 3021-1124 no horário 08:00 as 14:00. www.doem.org.br/ba/
prado/editais. Prado – BA, 05 de Agosto de 2020. Mayra Pires Brito – Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Extrato de contrato 150/2020. TP 04/2020. Contratado: Risoneide Almeida Ferreira EIRELI, CNPJ 33.161.637/000119. 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. Vigência: 31/12/2020. Valor: R$ 240.711,97.
///////////////////// Tendo em vista a realização do TP 05/2020, PA 74/2020, em 02/07/2020 às 15h, objeto: melhorias
sanitárias domiciliares no povoado de Lagoa do Zeca, Convenio 888464/2019 celebrado entre PMC e a FUNASA, e
não havendo apresentação de recursos, fica declarada vencedora: A.M da Silva Construção CIVIL LTDA-ME, CNPJ
08.777.139/0001-58. Valor: R$ 495.429,88. ///////////////////// Homologa o TP 05/2020, PA 74/2020, objeto: melhorias
sanitárias domiciliares no povoado de Lagoa do Zeca, Convenio 888464/2019 celebrado entre PMC e a FUNASA. Fica
declarada vencedora: A.M da Silva Construção Civil LTDA-ME, CNPJ 08.777.139/0001-58, valor: R$ 495.429,88.
Canarana/Ba, 06 de agosto de 2020. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53

AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2020 E 042/2020
A Prefeitura Municipal realizará dia 19/08/2020, conforme especificações do EDITAL pelo site https://
www.jussiape.ba.gov.br: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2020, às 09:00 h para aquisição de diversas
peças, acessórios, destinados a manutenção e reposição da frota de veículos do município. PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 042/2020, às 11:00 h para aquisição equipamentos como eletroeletrônicos e
mobiliários para atender as necessidades do município. JUSSIAPE, 05 de agosto de 2020. ZORAIDE
MARIA SOUZA PEREIRA – Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020. O Município de Porto Seguro-BA, por
meio do pregoeiro designados nos autos do processo, comunica aos interessados que, em virtude da
necessidade de readequações no edital, procede com a REABERTURA DE PRAZO da presente licitação
designando nova data para o dia 12/08/2020, às 09h, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br.
Informações no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21
e 23, Porto Seguro-BA, no horário das 08h as 14h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406.
Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: www.portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2/. Demais
atos no endereço www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial. Hebert Jener Lima
Santos – Pregoeiro.

SECRERARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SDE

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA PÚBLICA 001/2020

Tipo: Técnica e Preço - Abertura: 21/09/2020 às 09h00min. Objeto: Contratação de empresa de assessoria técnica especializada em apoio e aprimoramento da gestão e acompanhamento das ações contínuas
realizadas pela Administração Pública no gerenciamento comercial e operacional para atuação da Central
de Abastecimento (Ceasa-Cia) e Mercados varejistas (Ogunjá, Paripe, Sete Portas) no âmbito da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico - SDE.- Família(s):02.18 - Local: 4ª Avenida nº 415, Centro Administrativo
da Bahia, Salvador - BA - BA. Os interessados poderão entrar em contato através do email copel@sde.
ba.gov.br, telefone (71) 3115-7888/7891 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às18h no
endereço: 4ª Avenida nº 415, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 05/08/2020. Matheus Santana
Barbosa – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

SDE

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 025/2020 - O Município de Coribe - Estado
da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar
pregão para futuras e eventuais aquisições de medicamentos e insumos para entrega parceladas,
destinados as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Coribe - Bahia, abertura no dia 18/08/2020
às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285,
Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sítio www.coribe.ba.gov.br e www.comprasnet.gov.
br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 05 de agosto de 2020. Gesandro Soares de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2020

Infectologista recomenda
cuidado durante compras
TAINÁ CRISTINA*

Diante da reabertura do comércio de rua e shoppings,
com a capacidade reduzida e
em horário especial, especialistas e autoridades sanitárias
alertam que a iniciativa de retomada das atividades econômicas de Salvador deve estar
atrelada à manutenção de regras e cuidados individuais
para evitar a proliferação do
novo coronavírus.
Infectologista do hospital
Cárdio Pulmonar, a médica
Clarissa Cerqueira entende a
reabertura do comércio como uma ação importante no
ponto de vista econômico,
mas faz um alerta para o
risco de alta na disseminação da doença. “A reabertura
é necessária, mas a gente deve ter muito cuidado, pois é
fator de risco para o aumento no número de casos. Nós,
médicos, acreditamos que
os casos irão aumentar agora, pois a reabertura vai favorecer mais aglomeração. É
preciso cuidado”, ressaltou.
Clarissa Cerqueira aconselha que as pessoas só
saiam às compras em casos
de extrema necessidade. “As
pessoas devem criar o hábito da higienização das
mãos, a manutenção da distância, evitar aglomeração e
usar máscara. Tudo isso é
fundamental”, lembra. Em
relação às compras, a infectologista recomenda que as
pessoas não experimentem
roupas. “Que comprem sem
vestir nas lojas ou experimentem em casa. Logo após
pegar em qualquer superfície ou produto suspeito, deve-se criar o hábito de higienizar as mãos. De alimentação, o ideal é que peguem
a comida e se alimentam em
casa, pois a retirada da máscara eleva o risco de transmissão do coronavírus”, salienta a infectologista.

tante, mas na questão da
saúde acho que é uma medida precipitada. Esperamos que todos os shopping
centers consigam se adequar a esses padrões de higienização e proteção”, ressalta o consumidor.

Protocolos

De acordo com informações
de Edson Piaggio, à frente na
Bahia da Associação Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce), no protocolo de
operação dos centros comerciais, após a reabertura,
estão proibidas atividades
promocionais que possam
causar aglomerações, e
eventos estão suspensos.
Além disso, alguns estabelecimentos estão realizando
o controle de acesso, com
medição de temperatura de
colaboradores e clientes,
além da exigência no uso
das máscaras.
“Estamos fazendo um
apelo aos próprios clientes
para que cada um seja fiscal
de si mesmo. Foi o período
fechado mais longo para os
shopping centers de todo o
mundo. A retomada ainda
está em ritmo tímido e as
pessoas que têm que estar
convencidas de que o ambiente oferece tranquilidade, pelos cuidados que estamos tendo e colocando em
prática o protocolo que foi
elaborado”, explica ele.
“Fizemos uma higienização rigorosa no período em
que os centros estavam fechados e continuamos fazendo a higienização diariamente, tendo um cuidado
especial nos sanitários. Os
shopping centers seguem
funcionando das 12h às 20h,
de segunda à sábado”, acrescentou Piaggio.
*SOB A SUPERVISÃO DE MEIRE
OLIVEIRA

Receio

Conforme o designer gráfico
Vinicius Vidal, 21, que esteve
no Shopping Paralela após a
reabertura do centro comercial, o movimento ainda era
tranquilo e muitas lojas estavam fechadas. “Mesmo
com o shopping vazio, ainda
sinto um pouco de receio.
Pelo ponto de vista econômico, a reabertura é impor-

Infectologista
alerta para o
risco de alta na
disseminação
da doença com
a reabertura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

Extrato de contrato 222/2020. TP 04/2020. Contratante: PMJD. Objeto: implantação de melhorias sanitárias domiciliares na Gameleira,
Conquista e Sede, Convênio FUNASA CV 0068/19, firmado entre a FUNASA e o PMJD. Contratada: Construtora Nordeste LTDA, CNPJ
02.730.365/0001-70. Vlr. R$ 449.558,81. Assinatura: 04/08/2020 – 04/12/2020. João Dourado/Ba, 06 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
CNPJ N: 14.217.343/0001-17

AVISO DE ANULAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Macururé Avisa aos interessados que por motivos administrativos fica anulado a Licitação
Concorrência Pública nº 001/2020 objetivando contratação de Empresa Especializada para Fornecimentos e mão de
obra para implantação de Micro- Usinas de Geração de energia Fotovoltaica em todas as Escolas da Rede Municipal de
Ensino pertencentes ao Município de Macururé. Presidente da CPL: Alex André Alves Gomes. Macururé, 05/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

A CPL da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 24/08/2020 às 08:30hs, em sua sede para contratação de
empesa especializada na prestação de serviço de pavimentação em paralelepípedo da Rua Samuel Arcanjo, na sede
do Município de Nova Canaã – Bahia. Edital https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia . Divulgação dos
outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.gov.br. Ana Paula M. da Silva – 06/08/2020 - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 032/2020. O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão
Eletrônico SRP Nº 032/2020, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, FORNECIMENTO DE LANCHES, COFFE BREAK E
ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recebimento das propostas
até 18/08/2020 às 10:15h – Abertura das propostas 18/08/2020 às 10:15h. Início da sessão de disputa
de preços 18/08/2020 às 11:30h. O edital poderá ser adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou
através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 828448. Informações no setor
de licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna, Bahia, 05 de agosto de 2020. Evelin
S. de Castro. Pregoeira Designada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO - RDC ELETRÔNICO N° 001/2020

AVISO DO RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020. Tipo: Menor preço Global, Modo de Disputa: Aberto. Abertura:
27/08/2020, às 10h:00, hora Brasília. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA COM VESTIÁRIO
NA REGIÃO DO AGRESTE, NO MUNICÍPIO DE TREMEDAL/BA. Local da disputa e Edital: no site www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações: (77) 3494-2100, e-mail: licitacoestremedal@gmail.com e/ou
pelo site www.tremedal.ba.gov.br. Flórence de Paula Campos Monteiro, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO do
Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 017/2020, do tipo Menor Preço por Lote, mediante
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e,
subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal 011/2020. Início
do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia 17/08/2020, abertura das propostas: às 09:00 horas do
dia 20/08/2020, data e a hora da disputa: às 09:30 horas do dia 21/08/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.
br. PA nº Nº 358/2020, N° da Licitação: 828457, tendo como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE JAGUARIPE. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.
jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive. Informações
(75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 04/08/2020.

O MUNICÍPIO DE MONTE SANTO/BA, torna público que a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº
011/2020, que tem como objeto a Contratação de empresa para a Reforma e Requalificação de Praças
nos Povoados de Pedra Branca e Várzea dos Bois, no município de Monte Santo – BA, marcada para o dia
07/08/2020, às 09:00h (horário da Bahia), será realizada no dia 21/08/2020, as 09:00h (horário da Bahia), devido
a alterações na planilha orçamentária. 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
Monte Santo-ba, 05 de agosto de 2020
Luiz Carlos dos Santos Souza
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

Torna público o RESULTADO da fase de Habilitação do TP 02/2020, PA 495/2020, objeto: pavimentação em
vias públicas no povoado de Campo Alegre integrado a sede, Contrato de Repasse 1068933-57 e SICONV
895274/2018. Habilitadas: ASCN Construtora EIRELI, JOL Construtora e Serviços de Transportes EIRELI,
DL Construções LTDA-ME, MCFS Engenharia EIRELI, Ultratec Empreendimentos e Construções EIRELI,
Forte Serviços da Construção Civil LTDA, JJ Matos Empreendimentos EIRELI. Inabilitadas: Z J Construtora
e Serviços EIRELI, MX1 Empreendimentos e Serviços EIRELI, PROJECC Engenharia LTDA, BS Conceito e
Empreendimentos EIRELI e Locomax Transportes EIRELI. É O RESULTADO. Fica aberto os prazos recursais
previstos na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mais precisamente no seu Art. 109 alínea ¨a ¨.
Esgotado os prazos recursais e se não for interposto recursos fica marcado para o dia 14/08/2020 às
9h a abertura das Propostas de Preços. Caso entre recursos será revista a data. Informações: e-mail
licitacao.pmrj@hotmail.com, tel. 7532642762. Riachão do Jacuípe/Ba, 06 de agosto 2020. Joelson Ferreira
Carneiro. Presidente da CPL.

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/08722
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de materiais de
limpeza. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a
seguir: Pregão Eletrônico nº 016/2020 – Acolhimento das propostas a partir de:
07/08/2020 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 19/08/2020 às 09:00 horas. Início
da sessão de disputa de preços: 19/08/2020 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O
Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br:
ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 05 de agosto de 2020.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

