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Grupo de
escolas pede
programação
para retorno
CARTA ÁS AUTORIDADES Com as aulas suspensas desde lã de março, as escolas particulares buscam respostas sobre o retorno das atividades presenciais. Em carta aberta endereçada
ao governador Rui Costa e ao prefeito-ACM Ne-to, o Grupo de Valorização da Educação (GVE)
quer saber sobre a previsão de volta às aulas.
Porta-voz do grupo e diretor do Perfil, Wilson Abdon explica que a carta tem como objetivo conseguir respostas dos gestores sobre a
retomada das aulas para que, assim, seja possível se preparar da melhor forma para este
momento. "Não estamos pressionando para o
retorno, mas queremos saber se existe uma
data. É necessário existir uma programação
para que esse momento ocorra da forma mais
segura possível. Para isso, as escolas têm que

PROCURADORA
ASSUME PREFEITURA
DE OLINDINA

6
meses é o
periodo
em que as
aulas estão
suspensas
na Balda,
nas redes
pública e
particular,
por conta
da
pandemia

APÓS 17 DIAS A procuradora
do município de Olindina,
Bianca Bittencourt, assumiu
como prefeita interina no sa
bado (19). A cidade estava
oficialmente sem prefeito há
17 dias, quando o afastamen-to de Vanderlei Caldas foi publicado no Diário Oficial. Ele
está internado com corona viras. Bianca foi nomeada em

treinar professores, por
exemplo", afirma o repre-sentante, que acredita que Os
posicionamentos sobre o as
sunto ainda são vagos.
Na carta, o GVE informa
possuir "a assessoria de
equipes médicas de infectologistas e profissionais habilitados, contratados para,
através de uma preparação
implementada, seguir os
protocolos de proteção necessários à coexistência da
preservação da saúde e
abertura das escolas".
A carta ainda questiona
sobre quais serão os protocolos de volta às aulas, que
ainda não foram divulgados
pelas autoridades estaduais e
municipais. O desejo é que
se possa construir as ações
de retomada em conjunto.
"A ideia é que possamos
retornar este ano de forma
gradual para ter o acolhimen to dos alunos e das fio/rilhas
Entretanto, temos que ter um
prazo para nos reorganizar e
sessão extraordinária na Câmara de Vereadores. A posse
ocorreu após o vice-- prefeito
do município, Carlos LIbaldino Filho, o presidente da ca sa, o vereador Alberico Ferreira dos Reis, e o vice- presidente, o vereador José Dantas, apresentarem um declaração de impedimento por
serem pré-candidatos nesta

estamos provocando uma
resposta para que possamos
entrar no debate e contri
buir", afirma o representante.
Uma das possibilidades
imaginadas pelo GVE é a retomada gradual em 2020, com
30"5a dos ea.ftalmtes nas cacolas e o restante acompanhando de casa. Com isso, haveria
condições de receber uma
maior quantidade ou até
mesmo todos -- os estudantes
presenciabriente em 2021.
Q decreto estadual que SUN pende as atividades escolares
na Bahia vale até o dia 27 des -te mês:Em agosto, o governador Rui k :osta disse que
ainda não havia uma data definida. Diversas escolas na capital e no interior passam por
testes contra acoodd -19. Em
Salvador, o prefeito ACM Neto
afirmou, ha Ultima quinta,
que a expectativa dele é para
um retomo ainda este ano,
mesmo que parcialmente.
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Projeto do
Instituto de
Cegos busca
doador mensal

DIA DE LUTA Para manter e
1 ampliar os serviços realiza-dos e reduzir a lista de espera
1 para atendimento, o Instituto
de Cegos da Bahia (ICB) de 1 serivolveu o projeto Doador
de Visão, destinado à pessoa
: física e jurídica interessada
em se tornar um contribuinte
mensal. Hoje é celebrado o
Dia da Luta das Pessoas com
Deficiência. Para contribuir
cosmo ICB, basta se cadastrar
I no Programa Doador de Visão
através da Central de Rela
cionamento pelo e-mail:
doacoes@institutodecegosdabahia.org.br; WhatsApp
r (71) 98817-3193; telefone
LEIA ACARTA DO OVE EM CORr 3016-8100 ou pelo site (hostiRE10241400015.COMBR
1 tutodecegosdabahia.org.br).
r Após o cadastro, o doador
l receberá mensalmente um
eleição!. Pela lei eleitoral,
l boleto e uno informativo soaqueles que ocuparam cargos 1 bre os serviços e projetos do
Instituto de Cegos da Bahia
na administração seis meses
para contribuir com o valor
antes do pleito não podem
que desejar. A entidade, funser candidatos. A posse só foi
possível com uma alteração
dada há 87 anos, é referência
da Lei Orgânica do Mounci--no atendimento à visão subnormal e (oferece gratuitapio, que determinava que a
finha sucessória da prefeitura ! mente habilitação e reabilitação em áreas como sociabisó chegaria até o vice --presilização, saúde e educação,
dente da Câmara.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

CNPJ RI 13.761.53118001-49
EXTRATOS DOS CONTRATOS PREOAO ELETRONICO 0024020
EXTRATos aos CON, PATOS N. 3178,2020. 3177,2020, 31798/020. 3180/2920, 3181/3020,
01532030,
e. .Y55,;i2020 INUJLADO
8910,330 ELETRONICT 002/2020 ORIUNDO ou PROCESSO ADMINIST RAT IVO W629,2020, REFERENTE AAOUISI O DE EQUIPAMENTOS E REG:9290S TECNOLÓGICOS 906176",1. INFORMAÇÕES DETALH AS NO SITIO https://
0....ouvavic05.4 tu, gevbr.53.0ano05,3ai Edyão n' 3757 do dia /617/82020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N. 13.922,53810001.21
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
O Pressente da Comissão de Licitação do Municipio de Palmeiras-BA. O Senhor Fabio Ricardo
Farreara Moura, torna público para conhecimento de todos os interessados que o Edital de Charcamera° PCblico - Precesso Lieieslõrio 8/ 002/2025. Credencommito de Pessoas Flamas realização
de credenoamento para Contratação de Pessoa Fisica para prestação de serviços de confecção
de 'nascem artesanal em tecido 100% algodão, mutilizaveis, para serem destinadas 4 PoPM8Ção
em situação de manerabilidade social e económica iCadUnrcol no combate a diSSeiTlin3030 00
novo corona yeus (COVID•19) no Mrdnicipio Se Palmeiras-13k fica prorrogado a data finai para
entrega da documentação de Solicitação de CHclenciernento até o dia 28/0912020, conforme astabeleoe a possrbilldarre de pnxrogação nos remoto do art. 21. 84° da Lei 8.666/93. Justificativas:
em qrtude de retificar erros de dela e publicação O Termo de Prorrogação, o Edital e seus componentes encrinearrese r) disposição dos interessados nO sito htfosarmawyealinedas ta govho
silo/editais efou sinlis ao Departamento de Licitações do Municipio de Palmadas • SP, mediante
apresentação dos documentos de habilitação. termo de aceitação dos preços e demais documentos, nas formas MatseleGidaS no Editai de Chamamento Público Processo Lir:datado anual ré
020/2020. O Prefeito Munidpal no uso de suas atnbuicol e s 1E3,,,.. ,0,..,:a . preser, e03.0to
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOAO SA

CNPJ 14.215.818/0001-36
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
Concorrencia Pelada n" 002/2020 OheeM Contratação da empresa da área de engenharia
pala Construção de Quadra CrHerta Corri Vesti:km Padrão ENDE, em diversos povoados do
Municipm de Coronel Jugo Sã. Ela Contraio rd 212/2020, Contratante: MUNICIP10.0E CORO.
MEL 3060 SÁ CNPJ: 4 215.814 81M0001•35 Centralada. 050-51 CONSTUTORA•ME, CNPJ
18 677 2154001-51. Valor 010001d0C,11,31c, 8755 584.24 Heis millaSes selecentoão cinquenta
e cinco roa quinhentos e atente e r:ua,r0 reais e ente e Quatro ,enlavo51. vgên.a. 16/09/2020
a 16/12Q020. Assinatura. a8/0012630 Onde 10-50 vigência 16%92020 a 16112:2020. 'ela-se:
16/092520 a 16/01/2021. Cal João 03, 18 de >Membro de 2020
Kannedy Santos Andrade - %mimara. Municipal de Administração
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
Concorrência Pública n. 00212020 Objeto: Contra tação de empresa da área de angenharH paha
Construção de Orlado Coberta Com Vesti:frio PadrãO ONDE, ern diversos povoados do Muni213:2020, Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL
cipio de Coronel João 55. 8a Contrato
JOÃO SÁ. CNPJ: 14.215 814.8, 8/0001-36 Contratada, CONSTRUTORA 010005 00,5. CNPJ
co.:94,. 3 370.4, 020 i',045 netifeles frezeimse 011/eito
11 739.7229321,20, 090r
mio mit criara:mãos e dez reais e oitenta centavos). vigéncia 16/09/2020 a 16/12/2020 Assinatura. 16!09/2020 Onde lé•se agência 16/09,2020 a 16/12/2020.1.a-se: 16/09/2020 a 16/01,2021.
Cel, João Sã 18 de setembro de 2020.
Kennedy Santos Anatada- Secretádo Municipal de Administração
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
Core:oramo. PeNica c10.02/2020 Objeto: Contratação de empresa da arca de engenha:1a para
Construção de Quadra Coberta Com Vesriano Padrão ONDE, ern diversos povoados do MuniCipo
au Coronel Jnao Sá • Ea Contrato c' 2, 442G20. Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL JOÃO
015 CNPJ: 14.215.814.81000001-36 Contratada: RAMOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES ElRELI, CNPJ 12.335 01210001-77. Valor Gingai do contraia 1 607.021,34/001milhão sermsfotos e
taranta acato mil vinN e UM reais e toma e quatro careayos). vigéncia 16/09/2020 a 16,1212020.
Assinatura: 16/00/2020. Onde lê-se viqênaa 16;09,2020 a 16/12/2020, leta-so. 16/09/2020 a
161012021. 001. 3020 Sé, 1010 setembro de 2020.
kennedy Santo:, Andra,.
Mun..pal
ndnunistra0o
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO
COMOrrência PObérca rd 002/2020 Objeto Contratação de empresa da ama de engenharia para
Cmutrução de Quadra Coberta Corn Vestiário Padrão ONDE, em diversos povoados do Municipio
de Coronel João Sã' Ba. Contrato rd 215:2020, Contratante: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO
SÁ, CTOFJ: 14215.51491&0001-36 Contratada: GILBERLANDO SECUNDINO DOS SANTOS
EiRELI. CNP.; 20369.965/0001.37. Valor Global do Contrato: 1.500555,60 rens milhão se,,uso/asa cinco mit quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 5500 centavos). vigência:
10109/2020 a16,12,2020 Aos nama - 15:092020. Onde lé-se vigésima 1609/2020 a 16:12/2020.
leia-se 16/09,2020 a 1001:2021, Cel idão Na, 18 de %armam° 09 2020
Kennedy Serslos Andrade • Secretario Municipal de Administração
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 00912020
A Prefeitura Municipal do emanei João Sé • Ela torna púdico que às 09:00 h do dia 06 de OUIrlbro
de 2020 acontecerá a Licitação Tomada de Preços 009/2020, a qual tem como oblato a Contra.
fação de empresa da 5te0 de engenharia para construção de urna creche PT:ardam. tipo Orna
sede de Municipin de Coronel João Se-Ba. maiores rnformaçoies pelo teletone 75 - 3288 2120.300
&CO 35 11001, CM. João Sã -Bata 18 de setembro de 2020.
Giyaldo 5 de Andrade/ Presidente da CPL

TEMOS AUXÍLIO FINANCEIRO COM
VANTAGENS PARA VOCÊ, SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL:
• SEM CONSULTA AO SPC / SERASA
• LIBERAÇÃO DO CRÉDITO EM ATÉ 48 HORAS
• MARGEM EXCLUSIVA PARA AS ASSOCIAÇÕES
E AINDA: ASSISTÊNC.A MÉDICA, ODONTOLÓGICA
E LABORATORIA!. SEM CUSTO ADICIONAL!

COMPAREÇA it SEDE DA ASSOCIAÇÃO
OU PROs:).SRE, UM AGENTE
CEDENCIADO.

