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COVID-19 País tem 474 óbitos em 24 horas, chega a 5.017 e ultrapassa a China
em número de falecidos. Agora já são 71 mil infectados e 32 mil recuperados

NOVO RECORDE FAZ BRASIL
SUPERAR AS 5 MIL MORTES
Alex Pazuello / Semcom

FRANCE PRESSE E REDAÇÃO

O Brasil superou ontem as
cinco mil mortes pelo novo
coronavírus, após registrar
nas últimas 24 horas um recorde de 474 óbitos, e o número de contágios chegou a
71.886, informou ontem o
Ministério da Saúde.
O país soma 5.017 mortes
pela Covid-19, a maior cifra
da América Latina, superando a China em número de
falecidos, que teve 4.633
mortes, segundo o balanço
diário oficial.
Com mais de 210 milhões
de habitantes, o país chegou
a um novo recorde, mas, segundo os especialistas, o número de casos de Covid-19
poderia ser entre 12 a 15 vezes maior por causa do grande número de casos não detectados, devido ao baixo
número de testes. O Ministério da Saúde indicou que
outras 1.156 mortes estão em
investigação.
O estado de São Paulo, o
mais atingido pela doença,
soma 2.049 mortes, cerca de
40% do total do país, além de
24.041 casos, mais de um terço do total, seguido por Rio
de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas.

Índios

Segundo a Articulação de Povos Indígenas do Brasil
(Apib), o número de indígenas falecidos subiu para 15 na
últimasegunda-feira,umsalto de 50% nos últimos cinco
dias. O número de contágios,
por sua vez, chegou a 89.
Os indígenas fazem parte
de um dos grupos mais vulneráveis ao vírus, já que historicamente foram dizimados por vírus importados.
O presidente Jair Bolsonaro, que chamou a Covid-19
de “gripezinha”, tem a intenção de flexibilizar o iso-

Enterro de vítimas do coronavírus no cemitério público Nossa Senhora, em Manaus
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL
CNPJ N: 14.243.463/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N° 005/2020

A PM de Tremedal torna público que realizará Licitação para Contratação de pessoa jurídica com habilidade em
engenharia para execução de obra de Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais no Município de Tremedal,
Bahia. Proc. Licitatório nº 014/2020 – Tomada de Preços nº 005/2020 – Tipo: Menor Preço Global – Regência Lei
8.666/93. Entrega de envelopes de Habilitação e Proposta de Preços na Câmara Municipal, certame às 09:00h-local
dia 20/05/2020. Edital pelo site www.tremedal.ba.gov.br e direto na sede da Prefeitura; Esclarecimentos pelo e-mail:
licitacoestremedal@gmail.com; ou direto na Prefeitura, horário de 08h às 12h em dias úteis. Telefone (77) 34942100. Tremedal/BA, 29 de abril de 2020. Flórence de Paula Campos Monteiro – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

CREDENCIAMENTO 001-2020 – O Município de Cocos-BA torna público que realizará a partir do dia
28/04/2020 à 29/05/2020, das 08h00m às 12h00m, segunda à sexta-feira na sede da Prefeitura Municipal
de Cocos-BA, situada na Rua Presidente Juscelino, nº 115, centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, setor
de licitações, o credenciamento. OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para serviços
especializados de Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Farmacêutico, Médico,
Enfermeiro e Técnico em Enfermagem para atendimento, em caráter de emergência, para o enfrentamento
da Covid-19. Maiores informações na sede da Prefeitura, das 07hoom às 12h00m ou pelo telefone 77 34891041. Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico http://
www.cocos.ba.gov.br/ Cocos – Bahia, 28/04/2020 - Anízio Veiga Filho – Presidente da CPL.

lamento social para evitar
consequências irreversíveis
para a economia.
Os governadores dos estados afirmam que a medida de isolamento continua
sendo necessária diante da
saturação do sistema de saúde, embora alguns tenham
flexibilizado algumas medidas ou estudam fazer isso
nas próximas semanas.
Bolsonaro demitiu o
ex-ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, por ele
se opor à flexibilização do
confinamento. Ele o substituiu pelo oncologista Nelson
Teich, que afirmou nesta semana que as medidas de isolamento não serão modificadas de um dia para o outro.

e o resgate de peças paralisados pelas medidas de
isolamento social, o Museu
Nacional tem se concentrado na elaboração de projetos
para continuar a recuperação em meio à pandemia de
coronavírus. Em uma transmissão ao vivo realizada ontem no perfil do museu no
Instagram, o diretor, Alexander Kellner, avaliou que
é “impossível negar” que a
pandemia terá um impacto
no cronograma das ações
para a reconstrução do palácio Paço de São Cristóvão,
destruído por um incêndio
em setembro de 2018.
Em respeito às medidas de
isolamento social, o trabalho de resgate de peças que
ainda estão no interior do
palácio foi suspenso em
março.

Museu Nacional

Com as obras de restauração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 007/2020 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra disponível
na sede da administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Rua do Bendegó, s/n, Centro Adm. Municipal
– Aramari - Bahia tel. (75)3432-1175 de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs e-mail copelaramari@gmail.
com o Pregão Presencial 007/2020 objetivando Contratação de empresa de prestação de serviços de locação de
veículos leves e pesados com motorista e operador, quilometragem livre e seguro total para atender as diversas
Secretarias deste Município, a abertura das propostas 12/05/2020 as 9:00 hs, Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.

Abertura: 06/05/2020 às 10:30 (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Máscara Artesanal
para proteção para Salvador e Região Metropolitana - BB: 813568 - Famílias(s): 84.15 - site: www.
licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do
e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71)3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200,
Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo
da Bahia – Salvador/Bahia - 28/04/2020. Kelly Reis Brandão – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

EDITAL - SINDICELPA-BA

STI. do Papel, Celulose, Pasta de Mad. p/ Papel, Papelão, Cortiça., Artef. de Papel, Mad. e Assimilados do Estado
da Bahia – SINDICELPA. A Diretoria da Entidade supra no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto,
tendo em vista a data base da categoria em 1º de Maio, e em face do Decreto Legislativo nº6/2020, Lei Federal
nº13.979/2020 e demais legislação pertinente, que reconhem a ocorrência do estado de calamidade pública, em
todo território nacional com efeitos até 31/12/2020 e dispõem sobre medidas para enfretamento 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, nas bases de Stº. Amaro-BA. e Feira de SantanaBA., empregados das empresas PENHA Papéis e Embalagens Ltda, (unidade papeis) sito à Faz. Pitinga, s/nº, BR
420 Km 17,St° Amaro, Fábrica de Papel da Bahia – SAPELBA, sito à Rod. BR-101 Km 07- Distrito de Humildes, F. de
Santana, KLABIN S/A, sito à Rod. Br 324, km. 104.5, F. de Santana, e PENHA Embalagens da Bahia Ltda, Rod. BR
324 Km 525,7, F. de Santana, a impossibilidade legal de realização de assembleias para discussão e deliberação a
cerca da ordem do dia: 1º - Campanha Salarial e Negociação Coletiva junto as Empresas acima mencionadas e ao
SINDPACEL - 2º Aprovação da Pauta de reivindicação para o período de 1º de maio de 2020 à 30 de abril de 2021;
3º - Autorização para a Diretoria representar a categoria nas negociações Coletivas, firmar Convenção e/ou Acordo
Coletivo de Trabalho, indicar Árbrito. Bem como instaurar Dissídio Coletivo contra o aludido Sindicato Patronal e
as empresas acima mencionadas. 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 Comissão de Negociação; 7º- Autorização para: Ajuizamento de Reclamação
Trabalhista, requerendo pagamento de PLR, 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 aos
aludidos empregadores, no sentido da manutenção da data base da categoria em 1º de Maio e que concedam o
adiantamento do reajuste salarial, tendo como base o INPC do período, ficando as demais questões para o final do
estado de calamidade pública, quando será possível a realização de assembleias, oportunidade em que será dado
conhecimentos as citadas empresas, com pelo menos 5(cinco) dias de antecedência. Santo Amaro/Ba, 29 de abril
de 2020. Presidente, Gilberto Pereira.

Trump vê ‘surto
sério’ no Brasil
e já pensa em
suspender voos

FRANCE PRESSE
Londres, Reino Unido

REDAÇÃO E AGÊNCIAS
Washington, Estados Unidos

O ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, disse ontem que está “muito preocupado” com os sinais do
aparecimento de uma síndrome em crianças possivelmente relacionada ao coronavírus, embora tenha enfatizado que é muito rara e são
necessárias mais pesquisas.
O serviço de saúde pública
britânico NHS emitiu um
alerta no fim de semana sobre um pequeno número de
crianças apresentando um
conjunto incomum de sintomas, incluindo dor abdominal e inflamação ao redor do
coração. Elas tiveram de ser
admitidas na UTI, segundo
relatório publicado no jornal
do serviço de saúde.
Segundo o jornal regional
La Depeche do Midi, na França foram registrados cerca de
20 casos similares na região
parisiense. “Estou muito
preocupado com os primeiros sinais de que, em casos
raros, há uma resposta autoimune em crianças que
causa uma doença significativa”, disse o ministro Matt
Hancock. “É uma nova doença que acreditamos que possa ser causada pelo coronavírus”, completou.
Hancock relatou que, enquanto algumas das crianças com essa síndrome testaram positivo para o vírus
da Covid-19, outras não. “Estamos fazendo muita pesquisa agora. O que eu também destacaria é que é raro.
Embora seja muito significativa para as crianças que a
contraem, o número de casos é pequeno”, frisou.
O jornal britânico The
Guardian relatou pelo menos 12 casos. Segundo a Sociedade de Terapia Intensiva
Pediátrica, a chamada síndrome de Kawasaki, presente principalmente em crianças com menos de 5 anos de
idade, causa inflamação dos
vasos sanguíneos.

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, disse
ontem que está considerando emitir uma ordem para
que as pessoas que cheguem
ao país em voos internacionais sejam submetidas a testes para o novo coronavírus,
e deu ênfase ao Brasil.
“É provável que façamos
isso”, disse Trump durante
uma reunião na Casa Branca
com o governador da Flórida, Ron DeSantis.
“O Brasil tem um surto
sério, como vocês sabem.
Eles também foram em outra direção que outros países
da América do Sul, se você
olhar os dados, vai ver o que
aconteceu
infelizmente
com o Brasil”, acrescentou.
Questionado se o exame
aos passageiros que estiverem de entrada nos EUA seria um teste para o novo coronavírus ou um simples
controle de temperatura,
Trump respondeu que considera “ambos” os tipos de
verificação.
Depois, Trump disse que
avalia testar passageiros de
voos internacionais saídos
de “áreas muito infectadas”
e afirmou que “o Brasil está
chegando a essa categoria”.
O presidente republicano
disse que está discutindo o
assunto com os governadores, e em particular com DeSantis, já que a Flórida é o
principal destino dos voos
vindos da América Latina.
“Estamos
conversando
com outros que também têm
muitos negócios que vêm da
América do Sul, América Latina, e então teremos uma
resposta”, disse Trump, que
acrescentou que o tema também está em discussão com
as companhias aéreas.
O governo Trump impôs
restrições aos voos vindos
da Europa e da China como
forma de conter a expansão
do vírus, que já matou mais
de 50 mil americanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
TERMO DE CONTRATO 39/2020. CARTA CONVITE 03/2020. Contratada: RSJ Engenharia - EIRELI, CNPJ 33.359.733/000176, objeto: reforma do mercado do distrito do jacu, conforme convênio 022/2020, firmado com a companhia de
desenvolvimento e ação regional-CAR. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 270.068,24. Terra Nova/Ba, 24/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
Contrato 239/2020. TP 02/2020. Contratante: PMAD. Contratado: Estrelas Transporte Construções e Serviços
LTDA, CNPJ 25.298.072/0001-98. Objeto: pavimentação e drenagem profunda em ruas do bairro Nova América.
Valor: R$ 574.425,00. Assinatura: 28/04/2020. Vigência: 08 meses. América Dourada/Ba, 28 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

ERRATA AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, VINCULADO AO PP Nº 004/2020. A PMCG – Bahia,
torna público ERRATA AO AVISO de homologação, vinculado ao PP Nº 004/2020, publicado
no Diário Oficial do Município no dia 20/04/ 2020, edição nº 3.224 Ano 6 páginas 03; Diário
da União seção 3 nº 75, 20/04/2020 e Jornal A Tarde 20/04/2020: objeto: Fornecimento de
combustíveis, visando o abastecimento da frota de veículos (per tencentes e ou locados), para
atendimento às demandas e atividades das secretarias do município de Capim Grosso – Bahia.
Onde se lê: 31 de janeiro de 2020 leia-se: 10 de março de 2020. Capim Grosso – Bahia,
27/04/2020, LYDIA FONTOURA PINHEIRO, PREFEITA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.904/0001-59

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 020/2020

O Pregoeiro da PM de Floresta Azul torna público, que realizará em 13.05.2020, às 09h em
sua sede, pregão presencial para aquisição parcelada de medicamentos, material penso,
odontológico e diversos para a secretaria de saúde do município. Cópias do Edital e seus
Anexos à disposição na sede, das 08 às 14 horas. As demais publicações serão realizadas no
Diário Oficial no site: www.doem.org.br/ba/florestaazul. Informações: (73) 3243-2162. Wagner
Barbosa Andrade Leal - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

AVISO DE LICITAÇÃO. O Município de Porto Seguro-BA, por meio da Subsecretaria de Licitações e Contratos
comunica aos interessados que realizará licitações, conforme abaixo indicado. 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 17h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-998441406. Editais e eventuais alterações disponíveis no
endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacaov2. Demais atos no endereço www.acessoinformacao.com.
br/ba/portoseguro/#diario-oficial:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020-RP: Data de abertura 13/05/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando a aquisição de periféricos e equipamentos de
informática, destinados às diversas Secretarias do Município de Porto Seguro – BA. Hebert Jener Lima Santos
– Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020-RP: Data de abertura 13/05/2020, às 09h, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de preços visando aquisição de Material Penso, a fim de atender as
necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de Porto Seguro - BA. Rilei M. Ribeiro – Pregoeiro.

Síndrome
infantil pode
estar ligada ao
coronavírus

CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI022PRP-2020

.

FETRACOM/BASE - FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO NOS ESTADOS DA BAHIA E
SERGIPE – CNPJ: 41.968.488/0001-22

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A FETRACOM/BASE, por seus representantes infra firmada, em conformidade com os
artigos 12º e 49º do estatuto social, convoca o X Congresso Ordinário e Eleições, a ser
realizado no dia 30 de maio de 2020, das 09h00min as 17h00min, das Inscrições de chapas
das 15h00min as 16h00min, no endereço Rua Visconde de Ouro Preto, nº18, Barroquinha,
Salvador-Bahia, Comissão Organizadora Edson Cruz dos Santos, José Nivalto Souza
Lima, Raimundo Ferreira Brito, Sonia Maria Francisca da Silva, José Nilson de Menezes
Leão e Edilson Luis da Silva Almeida, conforme aprovada na assembléia geral do Conselho
de Representantes em 25/04/2020. Salvador, Bahia, 29 de abril de 2020. A Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial para registro de preço
no dia 12/05/2020, as 09:30 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada na Av. Rio Branco,
nº 318, centro, sala de licitações. OBJETO: Seleção das melhores propostas para formação de Ata de Registro de
Preços para futura e eventual fornecimento de refeições prontas do tipo self servisse e marmitas no limite urbano do
Município e nos Distritos, para atender as demandas das Secretarias Municipais, pelo período de 12 (doze) meses,
conforme informações constantes deste Edita. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das
8:00 as 09:00hs, PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 29 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CREDENCIAMENTO 01/2020. Objeto: realização de plantões médicos no Centro de Saúde Monsenhor
Valdemar. Período de credenciamento: a partir de 30/05/2020, de 8 às 12h, por período indeterminado.
Informações: tel. 7734172252. //////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. Menor preço por Lote.
Objeto: fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de Creche do tipo PROINFÂNICA. Será realizado
no www.licitacoes-e.com.br. Demais atos/Edital: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
transparencia/licitacao. Recebimento das propostas: de 29/04/2020 a partir de 16h até 11/05/2020
às 8:45h. Sessão: 11/05/2020 às 9h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e 7734172252.
Guajeru/Ba, 29 de abril de 2020. Gilmar Rocha Cangussu. Prefeito.

CNPJ N: 14.147.466/0001-29

AVISO DE PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

O Município de Almadina – Bahia comunica aos interessados que fará realizar no dia 22 de Maio de 2020,
às 08:00 horas, no Prédio da Prefeitura, situada na Rua Euzébio Ferreira 26, centro, Almadina – Bahia, na
modalidade Tomada de Preços, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA
URBANA COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NOS BAIRROS MASSARANDUBA (Ruas Ipê, C)
E LIBERDADE (Rua A), EM ALMADINA - BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 890627/2019 – MINISTÉRIO
DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, quando serão recebidos os documentos de habilitação e propostas
de preço, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido no Diário Oficial do Município,
dúvidas, impugnações e solicitações deverão ser feitas através do email: almadinalicitacao@gmail.com
ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial
do Município.Almadina (BA), 27 de abril de 2020.Danilo dos Santos Pereira.Presidente da Copel.

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

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS CP Nº 02/2020

A COPEL, torna público o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
02/2020. Tipo: Menor Preço por Lote, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada
por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Terraplenagem,
Drenagem Pluvial, Pavimentação Asfáltica e Urbanização de Ruas da Etapa III do Pac Itinga - Lote 1 - Poligonal
III - Loteamento Maria Antonieta, Poligonal IX - Loteamentos Santa Júlia / Vila De Sena e Poligonal XI Loteamento Novo Horizonte, Lote 2 - Poligonal IV - Jardim Talismão e Poligonal VI - Jardim Taubaté e o Lote
3 - Poligonal V - Jardim Tropical em Lauro de Freitas. Termo de Compromisso Nº 222.615.19/2007 Obras do
Pac Itinga, no Município de Lauro de Freitas/Ba. Conforme Planilhas, Termo de Referência, Especificações
Técnicas e Projetos em CD Anexo no Edital. Após a análise das Propostas de Preços, a Equipe Técnica da
Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu Relatório Técnico considerando CLASSIFICADA para o LOTE I
a empresa CBS - Construtora Baiana de Saneamento Ltda., CLASSIFICADAS para o LOTE II as empresas
Sanjuan Engenharia Ltda., e CBS - Construtora Baiana de Saneamento Ltda., e CLASSIFICADA para o LOTE III
a empresa CBS - Construtora Baiana de Saneamento Ltda. E as empresas Gradus Construtora Ltda., e Pavloc
Construções e Locação de Máquinas Ltda. - ME., foram consideradas DESCLASSIFICADAS para os LOTES
I, II e III. O inteiro teor do Relatório Técnico se encontra à disposição dos interessados, exclusivamente via
requisição por telefone: 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. Lauro de Freitas, 28 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
002/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS. A Sessão remarcada ocorrerá no dia 13 de maio
de 2020, às 10:00h (dez horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.
br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 28
de abril de 2020. Fernando Silva Lima. PREGOEIRO

