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SALVADOR QUARTA-FEIRA 20/5/2020

COVID-19 Pela primeira vez país registra mais de mil falecimentos em um dia;
plenário da Câmara dos Deputados aprova projeto que obriga o uso de máscara

BRASIL TEM 1.179 VIDAS
CEIFADAS EM 24 HORAS

Paula Fróes / Gov-BA

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O Brasil bateu recorde de
mortes registradas em um
dia em razão da Covid-19,
com 1.179. No total, 17.971
pessoas já perderam a vida
em por causa da doença. Em
paralelo à marca histórica
atingida, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto-base do
projeto de lei que obriga o
uso de máscara em locais
públicos e privados, válido
para todo o país.
A letalidade (número de
mortes por quantidade de
casos confirmados) ficou
em 6,6%, e a mortalidade
(número de óbitos pela
quantidade da população)
foi de 8,6%.
O balanço diário do Ministério da Saúde registrou
também recorde de novos
casos confirmado em 24 horas, com 17.408. No total,
271.628 pessoas foram infectadas. Do total de casos confirmados, 146.863 (54%) estão em acompanhamento e
106.794 (39,3%) foram recuperados. Há ainda 3.319 mortes em investigação.
São Paulo se mantém como epicentro da pandemia
no país, concentrando o
maior número de falecimentos (5.147). O estado é seguido
pelo Rio de Janeiro (3.079),
Ceará (1.856), Pernambuco
(1.741) e Amazonas (1.491).
Além disso, foram registradas mortes no Pará (1.519),
Maranhão (604), Bahia
(326), Espírito Santo (325),
Alagoas (231), Paraíba (219),
Minas Gerais (167), Rio Grande do Norte (160), Rio Grande do Sul (151), Amapá (136),
Paraná (129), Santa Catarina
(91), Piauí (85), Rondônia
(87), Goiás (73), Acre (72), Distrito Federal (72), Sergipe
(63), Roraima (61), Tocantins
(38), Mato Grosso (32) e Mato
Grosso do Sul (16).
Já em número de casos
confirmados, o ranking tem
São Paulo (65.995), Ceará
(28.112), Rio de Janeiro
(27.805), Amazonas (22.132) e

O balanço diário do Ministério da Saúde registrou 271.628 pessoas infectadas
Pernambuco (21.242). Entre
as unidades da federação
com mais pessoas infectadas estão ainda Pará (16.295),
Maranhão (14.198), Bahia
(11.013), Espírito Santo (7.693)
e Santa Catarina (5.413).

Máscara obrigatória

O plenário da Câmara dos
Deputados concluiu na noite de ontem a análise do projeto que determina o uso
obrigatório de máscara em
locais públicos e privados
enquanto durar a emergência em saúde pública provocada pela pandemia de
Covid-19. A matéria seguirá
para análise do Senado.
Em um destaque aprovado, parlamentares definiram que a multa pelo descumprimento da regra será
definida por estados e municípios. O substitutivo
do deputado Gil Cutrim
(PDT-MA) aprovado na tarde
de ontem previa multa de
R$ 300 para quem não usasse a máscara. Em caso de
reincidência, a multa seria
aplicada em dobro.
O projeto estabelece o uso
de máscara em ruas, instalações, prédios ou áreas de
acesso público. O equipa-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA
REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO
na forma ELETRÔNICA, Nº 023/2020 – PA 129/2020, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo
objeto é o registro de preço para possível e eventual contratação de empresa para fornecimento de
medicamentos e material hospitalar visando atender as necessidades do município. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: a partir do dia 20/05/2020 às 10:00 horas. DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: dia 01/06/2020 às 08:30 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Á partir
do dia 01/06/2020 às 09:00 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; licitacoes-e.com.
br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ECOLUZ PARTICIPAÇÕES S.A.,CNPJ/ME nº 05.791.204/0001-01
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 123 da Lei 6.404/76, convoca todos os
acionistas da Companhia para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, na Alameda Zulmira Ferreira, nº 100, casa, Bairro Saboeiro, Salvador, BA, CEP
41.180-335, no dia 01 de junho de 2020, às 9:00hrs, cuja ordem do dia será deliberar sobre: (i)
mudança do endereço social da sede e (ii) a eleição da diretoria da Companhia. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento que
comprove sua identidade. Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com
poderes especiais para representação na Assembleia Geral Extraordinária a que se refere o presente
edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da Companhia, até 24 (vinte e quatro)
horas da Assembleia Geral Extraordinária. Luiz Carlos Alves Lima - Diretor Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregões Eletrônicos do tipo “menor preço” Lei Federal
nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 27/05/2020 às 08h:30min
Nº 815006 PE-SRP nº 011/2020 – Objeto: Contratação de empresa para aquisição futura
e eventual de material de laboratório para realização de teste rápido e Termômetro Digital
Laser Infravermelho Multifuncional, para diagnóstico do COVID-19, para atender demanda do
Município de Nazaré, através do Sistema de Registro de Preços. Edital encontra-se disponível
no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no
www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.
com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 19 de maio de 2020. Maiane A. Caldas Barreto.
Presidente/Pregoeira

mento de proteção poderá
ser produzido artesanalmente, seguindo recomendações técnicas e fundamentadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Os parlamentares acrescentaram um dispositivo
que obriga o uso de máscara
para trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e
de cumprimento de medidas socioeducativas. O objetivo é garantir que estes funcionários também tenham
direito de receber as máscaras do poder público.
O texto também prevê que
os órgãos públicos e as empresas autorizadas a funcionarduranteapandemiaserão
obrigados a fornecer aos fun-

Projeto estabelece
o uso de máscara
em ruas,
instalações,
prédios ou áreas
de acesso público

cionários máscaras de proteção individual artesanais e
outros equipamentos de proteção quando o estabelecimento funcionar atendendo
opúblico.Oempregadortambém será multado em caso de
descumprimento.
Os parlamentares acrescentaram um dispositivo
que obriga o uso de máscara
para trabalhadores dos estabelecimentos prisionais e
de cumprimento de medidas socioeducativas. O objetivo é garantir que esses funcionários também tenham
direito a receber as máscaras
do poder público.
Na compra das máscaras
paraosfuncionários,opoder
público dará prioridade aos
equipamentos de proteção
feitos por costureiras ou outrosprodutoreslocais,deforma individual, associada ou
por meio de cooperativas de
produtores, observado sempre o preço de mercado.
A medida aprovada assegura ainda que profissionais de saúde contaminados
pela Covid-19 terão garantidos leitos e atendimento
em hospitais, respeitados os
protocolos nacionais de
atendimento médico.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI

PREGÃO PRESENCIAL N˚ 008/2020 - 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. 075-3432-1175 de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs e
pelo e-mail copelaramari@gmail.com o Pregão Presencial 008/2020 objetivando aquisição de material para
pavimentação em paralelepípedo de vias públicas sob demanda deste Município, a abertura das propostas
01/06/2020 as 9:00hs Pierre Matos da Silva Pregoeiro.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CACAU FINO – COOPERBAHIA – EM LIQUIDAÇÃO

Reino Unido
tem mais de 40
mil mortos; 10
mil em asilos
FRANCE PRESSE
Londres, Reino Unido

AGÊNCIA BRASIL
Santiago, Chile

Policiais e manifestantes entraram em confronto em Santiago na
segunda-feira (18), em
meio ao lockdown imposto em toda a cidade
para conter a propagação do coronavírus. Autoridades locais avisaram que uma das regiões mais pobres da capital chilena enfrenta
escassez de alimentos.
Um grupo de manifestantes atirou pedras, gritou palavras de ordem e
queimou pilhas de madeira ao longo de uma
rua, na empobrecida vizinhança na periferia, ao
sul de Santiago. Imagens
em redes sociais e em
canais de televisão mostraram a polícia usando
gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar a multidão.
Em nota, o município
informou que famílias
passam fome nas regiões mais pobres de El
Bosque, um bairro onde
moram muitos trabalhadores informais e
desempregados. O distrito urbano está em
quarentena desde meados de abril.
“As últimas semanas
tiveram grande demanda de moradores da região por comida”, disse o
prefeito de El Bosque, Sadi Melo. “Estamos em
uma situação muito
complexa de fome e falta
de trabalho”.
Santiago é uma das cidades mais prósperas
da América Latina. Mas
uma divisão nítida entre pobres e ricos e a
crescente percepção da
desigualdade levou a
protestos em massa no
fim de 2019. Muitas das
pautas reivindicadas
pelos manifestantes no
ano passado, desde o
aumento de aposentadorias a reajustes salariais, continuam sem
solução.

O Reino Unido soma mais de
40 mil mortes por coronavírus, de acordo com dados
do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) publicados
ontem, incluindo quase 10
mil em casas de repouso.
Até 18 de maio, foram registrados 40.902 casos em
que a Covid-19 foi apontada
como causa provável de
morte na certidão de óbito,
de acordo com as estatísticas
atualizadas do ONS.
Esses balanços são sempre superiores aos do Ministério da Saúde, que conta
apenas as mortes de pessoas
que deram positivo para a
Covid-19 e que totalizaram
34.796 até segunda-feira.
Em ambos os casos, o Reino Unido é o país mais atingido da Europa e o segundo
no mundo, apenas atrás dos
Estados Unidos.
Os dados do ONS mostram uma diminuição nas
mortes por coronavírus em
comparação com a semana
de 1º de maio, reforçando a
afirmação do governo de
que o país superou o pico da
epidemia.
No entanto, as mortes em
casas de repouso estão
caindo em uma taxa mais
lenta do que na população
em geral: o número total de
mortes em asilos na Inglaterra e no País de Gales é
agora 9.975.
O comitê de ciência e tecnologia da Câmara dos Comuns, composto por deputados de diferentes partidos,
incluindo conservadores, criticou ontem a administração
do governo da pandemia e
denunciou uma capacidade
“inadequada” de realizar testes de diagnóstico que tiveram sérias consequências para os asilos.
A princípio, as autoridades
britânicas decidiram reservar
os poucos testes disponíveis
para os casos mais graves.
Por causa disso, as casas
de repouso não conseguiram obter testes “no momento em que o vírus estava se espalhando mais rapidamente”, disse o conservador Greg Clark, presidente do comitê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
Convoca as empresas que estão interessadas na TOMADA DE PREÇO 04/2020, objeto: pavimentação em
paralelo nas ruas das casas populares. Dia 22/05/2020 às 9h. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.
com. Candeal/Ba, 18 de maio de 2020. Lucilene Alves Gonçalves. Presidente CPL.

FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA
CNPJ N: 02.762.633/0001-62

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 21/2020. Dia 02/06/2020 às 9h. Objeto: aquisição de materiais elétricos para
manutenção do sistema de iluminação pública. Menor preço global. //////// TOMADA DE PREÇOS 06/2020.
Dia 04/06/2020 às 9h. Objeto: serviços de engenharia em diversas praças do município. Menor preço global.
Editais: 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, 20 de maio de
2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE CONVOCAÇÃO. TOMADA DE PREÇO 001/2020. A CPL do Município de Capim Grosso/
BA, torna público, a CONVOCAÇÃO das empresas, para abertura do envelope B – Proposta de
Preço, dando continuidade aos trabalhos referentes à TOMADA DE PREÇO N° 001/2020 no dia
20 de maio de 2020 às 10:30hs, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO-BA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS.18 de maio de 2020.Caroline Lima
da Fonseca – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
RETIFICAÇÃO

No aviso de abertura do Pregão Presencial - SRP N°.006/2020, publicado no DOU na Seção
3, Edição ISSN 1677-7069, nº 94 página n° 120, no Jornal de Grande Circulação – A Tarde
na Edição A8 e no DOE- Diário Oficial do Estado, Edição 22.904, Ano CIV ambas do dia
19/05/2020. No AVISO DE ABERTURA Onde lê-se: ABERTURA: 01/06/2020, às 09:00h Leiase: ABERTURA: 26/05/2020, às 09:00h. Mucugê –BA, 19 de Maio de 2020,Odirleia Santos
Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 20/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios (secos,
hortifrutigranjeiros, proteínas, pão e polpas de frutas). Início do recebimento das propostas:
29/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 02/06/2020 às 9h. Sessão pública: 02/06/2020 às 13h.
Licitação [816210]. Menor preço global. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.
licitacoes-e.com.br. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h,
tel. 7335268042. ////////////////// RETIFICAÇÃO: Referente ao aviso do PREGÃO ELETRÔNICO SRP
19/2020, objeto: aquisição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos próprios e do programa
da alimentação escolar para os estudantes das escolas públicas, publicado no Diario Oficial do
Muncipio - terça-feira, 19/05/2020. Onde se lê: Início do recebimento das propostas: 21/05/2020
às 8h. Abertura de propostas: 25/05/2020 às 9h. Sessão pública: 25/05/2020 às 11:30h. Leia-se:
Início do recebimento das propostas: 22/05/2020 às 8h. Abertura de propostas: 26/05/2020 às 9h.
Sessão pública: 26/05/2020 às 12h. Jequié/Ba, 19/05/2020. Odair José da Silva Santana. Pregoeiro.

Chile tem
confronto e
escassez de
alimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico Nº
016/2020, objetivando a AQUISIÇÃO DE PÃES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. Recebimento das propostas: até 01/06/2020 às 10:00h; Abertura das propostas:
01/06/2020 às 10:00h; Início da sessão de disputa de preços: 01/06/2020 às 10:30h. O edital poderá ser
adquirido na Sede da Prefeitura Municipal ou através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação
BB nº 816242. Informações no Dept° de Licitações ou através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA,
19 de maio de 2020. Carlos Alberto Bispo Marques – Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 012/2020 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão Eletrônico SRP Nº 012/2020, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS E CAÇAMBAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.
Recebimento das propostas: até 05/06/2020 às 10:00h; Abertura das propostas 05/06/2020 às 10:00h; Início
da sessão de disputa de preços: 05/06/2020 às 11:00h. O edital poderá ser adquirido através do site www.
itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 815373. Informações, exclusivamente, através do e-mail:
itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 19 de maio de 2020. Luciane de C. S. Barreto – Pregoeira.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS, ARTIGOS E UTENSILIOS DE USO MEDICO HOSPITALAR.
Processo administrativo nº 092/2020. Data de abertura: 26.05.2020 às 09:00h. Edital e anexos no site do Banco
do Brasil, endereço: www.licitacoes-e.com.br, Fone:(73) 3214-1619.E-mail: licitacoes.fasi02@hotmail.com. Demais
atos em: www.fasi.ba.gov.br/diarioOficial. Renata Bomfim Silva Oliveira. Pregoeira Oficial. Itabuna-BA, 19.05.2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/2020. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Menor preço por
lote. Dia 01/06/2020 às 9h. ////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/2020. Objeto: aquisição de materiais
para construção, hidráulicos, elétricos e outros. Menor preço por lote. Dia 01/06/2020 às 14h.
Informações: na CPL, Av. Nascer do Sol, Centro, de 8 às 12h. Nova Redenção/Ba, 20 de maio de
2020. João Célio Oliveira Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2020 – REPUBLICAÇÃO – O Município de Cocos-BA, torna público que
realizará no dia 02/06/2020, às 08h00m na sede da Prefeitura M. de Cocos-BA, na Rua P. Juscelino, 115,
centro, CEP: 47.680-000, Cocos-BA, OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços funerários
e translado para atendimento às famílias de baixa renda. Maiores informações na Prefeitura, das 07h00m
às 12h00m, telefone 77 3489-1041. Edital disponível no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/.
Cocos – Bahia, 19/05/2020. Anízio Veiga Filho - Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30844457.2020.PE.0044.SENASF
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o eventual fornecimento de peças e motores elétricos.
Abertura: 29/05/2020 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 20/05/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 20/05/2020
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 778/2020 Objeto:
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte escolar, utilizando
veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito
Nacional, destinado ao transporte dos alunos matriculados nas redes municipal e estadual de ensino
do município de Rio de Contas - BA. Abertura: 01/06/2020, às 10h:00. Edital disponível no prédio da
Prefeitura, das 08h/12h ou no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Camila
Katiely Pereira Neves – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 779/2020 Objeto: Aquisição
de utensílios diversos, entre outros materiais, para atender a demanda das Secretarias e Setores da
Administração Municipal. Abertura: 01/06/2020, às 15h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura,
das 08h/12h ou no endereço eletrônico: www.riodecontas.ba.gov.br/diariooficial. Camila Katiely
Pereira Neves – Pregoeira.

CNPJ N. 14.810.625/0001-23 | NIRE 29400038921

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O liquidante da COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CACAU FINO - COOPERBAHIA, no exercício de
suas atribuições legais, convoca os associados da COOPERBAHIA para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária a se realizar no dia 01 de junho de 2020, com início às 9:30 horas em primeira
convocação, às 10:30 horas em segunda convocação ou às 11:30 horas em terceira e última
convocação, na Avenida Tancredo Neves, 620, Espaço Business Center do Edifício Mundo Plaza
Empresarial, Caminho das Árvores, na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41820-020, com
a seguinte ordem do dia:
a) Deliberação sobre as contas do liquidante;
b) Encerramento da liquidação e extinção da COOPERBAHIA;
c) O que ocorrer.
Ibirapitanga, 20 de maio de 2020.
José Ernesto Campos Gonzalez
Liquidante

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

K-19,20e21/05

REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020. O Município de Porto Seguro-BA, por meio
do pregoeiro designado nos autos do processo, comunica aos interessados que, em virtude da necessidade de
organização interna de agendamentos das licitações, procede com a REABERTURA DE PRAZO da presente licitação
designando nova data para o dia 02/06/2020, 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.
AVISO DE LICITAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020: Data de abertura
01/06/2020, 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.
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. Rilei Medeiros Ribeiro – Pregoeiro.

