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COVID-19 Argentina foi o quarto país latino-americano a dar início à
imunização contra o novo coronavírus, após México, Costa Rica e Chile

Argentinos começam a ser
vacinados com a Sputnik V
Ronaldo Schemidt / AFP Photo

FRANCE PRESSE
Buenos Aires, Argentina

A Argentina iniciou uma
campanha de vacinação
contra a Covid-19 com a aplicação da Sputnik V e se tornou o terceiro país do mundo a inocular sua população
com o imunizante do laboratório russo Gamaleya,
após a Rússia e a Belarus.
A campanha começou de
forma simultânea em todo o
país e tem como prioridade
a vacinação voluntária dos
profissionais da saúde em
uma primeira etapa. Por enquanto, não estão inclusos
os maiores de 60 anos, enquanto não são publicados
os ensaios clínicos nessa faixa etária. "A ideia é começar
a vacinação com os que estão mais expostos ao risco. É
realmente épico fazer a
maior campanha de vacinação da Argentina com igualdade de acesso", disse o ministro da Saúde Ginés González García, ao iniciar o processo no Hospital Posadas
de Buenos Aires.
Neste hospital, a médica
de UTI Flavia Loiacono foi a
primeira pessoa a receber a
Sputnik V às 9h locais. No
mesmo horário e em diferentes centros de saúde ao
longo das províncias outros
profissionais da saúde fo-

Maria Arriola, enfermeira do Hospital Isidoro Iriarte Quilmes, recebeu a vacina
ram vacinados. A Argentina
é o quarto país latino-americano que começa a vacinação contra a Covid-19, depois do México, Costa Rica e
Chile, que aplicam a vacina
do laboratório Pfizer.
O país registra desde março mais de 1,5 milhão de contágios e 42.868 mortes. A
Sputnik V foi aprovada em
"caráter emergencial" no dia
23 de dezembro pelo minis-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL 40/2020. Dia 12/01/2021 às 9h. Objeto: fornecimento de urnas funerárias e a prestação de
serviços de translado e preparação de corpos. Menor preço por lote. ////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 41/2020.
Dia 12/01/2021 às 15h. Objeto: fornecimento de refeições tipo self service individual e salgados para coffee break de
pequenos eventos. Menor preço global. Edital: e-mail licitacaopmbvt@gmail.com ou www.boavistadotupim.ba.gov.
br/site/editais. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 30 de
dezembro de 2020. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

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

EXTRATO RESUMIDO PUBLICAÇÃO

ATO BASE LEGAL PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA
1.Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 010 de 05 de Outubro de 2020, para 2021 no valor de R$ 48,000,000,00
(Quarenta e oito milhões de reais) Art. 48, Caput da LRF DOM, Portal da Transp. PMI, Mural e site novacanaa.ba.gov.br
2.Plano Plano Plurianual (PPA) Lei nº 024 de 28 de Novembro de 2017. Art. 48, Caput da LRF DOM, Portal da Transp.
PMI, Mural e site novacanaa.ba.gov.br
3. Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) nº 005 de 04 de Junho de 2020, para a LOA de 2021. Art. 48, Caput da LRF
DOM, Portal da Transp. PMI, Mural e site novacanaa.ba.gov.br
Nova Canaã – Bahia, 29 de Dezembro de 2020. Marival Neuton de Magalhães Fraga - PREFEITO

VALE MANGANÊS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 15.144.306/0001-99 - NIRE nº 29.3.0001303-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
12 DE NOVEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 12 de novembro de 2020, às 10:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Manganês S.A. (“Companhia” ou “VMSA”) de forma
digital, por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft
Teams, versão 1.10.55.0, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Medida
Provisória 931, de 30 de março de 2020 e regulamentado pela Instrução
Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, Presença e Quorum: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo a
acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador Sr. Fábio
Cerqueira Santos e a acionista Docepar S.A. (“Docepar”) representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, e por
seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem
orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli, conforme Decisões de
Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nºs 312, de 27/10/2020, e 317,
de 03/11/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para instalação
desta assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia.
3. Mesa: Sr. Fábio Cerqueira Santos - Presidente; e Sr. Jorge Henrique
Cunha Falrene - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se
for o caso, aprovação: (i) da celebração de contrato de cessão e transferência de crédito de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (“ICMS”); e (ii) da eleição de membro da Diretoria. 5.
Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas aprovaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as matérias abaixo indicadas:
5.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando
o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias
para adimplir com as disposições legais aplicáveis; 5.2. a ratificação da
celebração do contrato de cessão e transferência de crédito de ICMS,
devidamente homologado no Estado do Maranhão, com montante acumulado de R$ 21.823.713,30 (vinte e um milhões, oitocentos e vinte e
três mil, setecentos e treze reais e trinta centavos) para a Telemar Norte
Leste S.A. (“Telemar”) e a Oi S.A. (“OI”), com deságio de 12% (doze
por cento), equivalente ao montante de R$ 19.204.867,70 (dezenove
milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos); 5.3. a eleição do Sr. Gilberto Virgínio de Castro Filho,
brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, inscrito no CREA/MG sob o
nº 0000086226D e no CPF/ME sob o nº 039.067.696-90, com endereço
comercial na Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, nº 3.580, parte,
Prédio 2, Mina de Águas Claras, no município de Nova Lima, estado de
Minas Gerais, CEP 34.006-270 para o cargo de Diretor de Operações
Brasil, em substituição ao Sr. Ulisses Cantelmo Diniz, que renunciou ao
referido cargo em 30/09/2020; 5.4. o Diretor ora eleito irá cumprir prazo
de mandato seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de
2022 e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse,
momento em que declarará, sob as penas da lei, que não está impedido,
por lei especial, de exercer o cargo na Diretora da Companhia, nos termos
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 5.5. tendo em vista o disposto no item
:5.3 e 5.4 supra, consolida-se o atual quadro da Diretoria da Companhia
NOME
CARGO
GESTÃO
Fábio Cerqueira Santos
Diretor Superintendente
De 21/05/2019
de Gestão
Jorge Henrique Cunha Falrene Diretor
até a AGO/2022
Econômica
Vanessa Alves Ajeje
Diretora Comercial
de Operações
De 11/11/2020
Gilberto Virgínio de Castro Filho Diretor
Brasil
até a AGO/2022
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi
esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Simões
Filho, BA, 12 de novembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Fábio Cerqueira
Santos - Presidente - Assinado digitalmente, Jorge Henrique Cunha Falrene - Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Fábio
Cerqueira Santos - Assinado digitalmente. Docepar S.A. João Marcelo de
Moura e Cunha - Diretor-Presidente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor. JUCEB. Certiﬁco o registro sob o nº 98028036 em 22/12/2020.
Vale Manganês S.A.. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

tério da Saúde, na primeira
autorização que a vacina recebeu na América Latina. A
vacina já é aplicada na Rússia e em Belarus. A Hungria
recebeu na 2ª-feira 6 mil doses, mas ainda não começou
a administrar o fármaco.

Controvérsia

Na cidade de Buenos Aires,
governada pela oposição do
Juntos pela Mudança, o ministro local da Saúde Fernán
Quirós agradeceu os esforços
para levar a vacina, mas destacou a necessidade de obter
a informação técnica que ainda não foi divulgada.
"Precisamos acessar em
curto prazo as informações
técnicas e os detalhes para
fazer uma autoavaliação,
não apenas os funcionários
e os técnicos, mas a sociedade toda, neste período até
a próxima entrega. E que cada um possa decidir de forma autônoma se daremos a

vacina com base em dados e
não com base na confiança
que cada um possa ter em
diferentes instituições e governos", declarou Quirós.
A vacina russa, batizada
em homenagem ao primeiro
satélite lançado pela Rússia
em 1957, foi recebida com ceticismo pela comunidade internacional, diante de um
anúncio considerado prematuro,emagosto,antesmesmo
do início de testes clínicos
massivos (fase 3) e da publicação de resultados científicos. Muitos países acreditam
que a vacina atende ao desejo
de Moscou de expandir sua
influência no mundo.
No hospital Isidoro Iriarte
de Quilmes, Buenos Aires, as
primeiras a receber a vacina
foram três enfermeiras. "É
uma alegria, estamos lutando
dia após dia com esta pandemia. Vimos muitos colegas
perderem a vida", disse a enfermeira María Elisa Arriola.

Estilista Pierre Cardin
morre aos 98 anos
AGÊNCIA BRASIL
Por Sarah White, Reuters

O estilista francês Pierre Cardin, que fez nome vendendo
roupas de alta qualidade para as massas e sua fortuna
sendo o primeiro a explorar
o próprio nome como marca
para comercializar desde
carros até perfumes, morreu
ontem aos 98 anos.
No decorrer de uma carreira de mais de 60 anos, Cardin causou repúdio e admiração de colegas estilistas devido ao seu tino empresarial
implacável. Ele afirmava ter
erguido seu império comercial sem nunca ter pedido
empréstimos a um banco.
Cardin foi o primeiro designer a vender coleções de roupas em lojas de departamentos no final dos anos 1950 e o
primeiro a entrar no ramo
dos licenciamentos de perfumes, acessórios e até alimentos – hoje uma grande

fonte de lucro para muitas
grifes. “É a mesma coisa para
mim se estou fazendo mangas ou pernas de mesa”, disse
certa vez uma citação reveladora de seu site.
Por difíceis que sejam de se
imaginar décadas mais tarde,
chocolates Armani, hotéis
Bulgari e óculos de sol Gucci
se baseiam todos na percepção de Cardin de que o glamourdeumamarcademoda
tem um potencial de comercialização infinito. Seu nome
estampou lâminas de barbear, utensílios domésticos e
acessórios vulgares, como
cuecas baratas. Uma vez ele
disse que não se incomodaria
de ver suas iniciais PC em
rolos de papel higiênico, e foi
a inspiração de um frasco de
perfume de aparência fálica.
Seus detratores o acusavam
de destruir o valor de sua
marca e a noção de luxo em
geral, mas ele parecia e indiferente às críticas.

Consulado orienta sobre
retorno de brasileiros
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

Os brasileiros que estão retidos no Reino Unido cujos
voos de retorno ao Brasil foram cancelados por causa da
suspensão temporária de
voos internacionais procedentes ou com passagem
por aquele país, determinada pela Portaria 648, de 23 de
dezembro, poderão procurar o Consulado Geral em
Londres, que prestará as informações sobre os procedimentos a serem adotados,
de acordo com a nota do Ministério das Relações Exteriores (MRE), divulgada na
segunda-feira (28).
O consulado ressalta que a
portariainterministerial,que
suspendeu os voos, em nada
restringe o direito dos brasileiros de retornar ao país e
indica a necessidade de apre-

sentação de teste negativo de
Covid-19 e de declaração de
saúdeparachegadasaoBrasil
a partir de hoje.
Segundo o MRE, a declaração deve indicar as conexões disponíveis em capitais
europeias para o deslocamento do Reino Unido ao
Brasil e ressalta também que
a representação está atenta
aos brasileiros “em situação
de vulnerabilidade, aos
quais oferece toda a assistência possível”.

Informações

Para mais informações, o
endereço eletrônico é assist.cglondres@itamaraty.
gov.br. No Brasil, o plantão
consular do Ministério das
Relações Exteriores está em
http://www.portalconsular.
itamaraty.gov.br/sem-categoria/nucleo-de-assistencia
-a-brasileiros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 050/2020

CNPJ N: 14.147.946/0001-90

O SAAE DE ITAJUÍPE através do Pregoeiro comunica a todos os interessados que, realizará no dia
13/01/2020, às 14h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço POR LOTE.
OBJETO:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. Edital na Sede do SAAE, setor de Licitação, situada
na Rua Firmo Bernardino dos Santos, nº 136 – centro – Itajuípe – BA. Demais atos em https://sai.io.org.
br/ba/saaeitajuipe/Site/DiarioOficial. Informações pelo fone: (73) 3238-2221 ou no e-mail: saae.itajuipe.
licita@hotmail.com. Itajuípe - BA, 30 de dezembro de 2020. ANDRÉ MOTA GAMA - Pregoeiro Oficial

A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.
CNPJ/MF n.° 33.845.322/0001-90
NIRE 29.300.030.562

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os senhores acionistas da A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará na
Av. Antônio Carlos Magalhães, 3244, Edifício Empresarial Thomé de Souza, Salas
1601/1607 e 1621/1626, Caminho das Árvores, CEP 41.820-000, Salvador, Bahia,
no dia 31 de março de 2021, às 09:00 horas, com a finalidade de deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Eleger um novo
membro do Conselho de Administração e indicar um novo Presidente do Conselho,
ante a vacância do cargo outrora ocupado pelo Sr. Antônio Celso do Amaral Reis; e
2. Outros assuntos de interesse social. Salvador, 25 de dezembro de 2020.
Enilson Moreira de Lima - Diretor Presidente.

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

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2020 – BB Nº
848165 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
A Pregoeira Oficial da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação acima referenciada, cujo objeto
é Registro de Preços de Água Mineral para Salvador e Região Metropolitana, e com a sessão de abertura então
designada para o dia 07/01/2021, fica remarcada para o dia 15/01/2021 às 14h00min (horário de Brasília),
em razão da necessidade de alteração do item 2.13, Seção II, Parte II do edital. Outras informações e/ou o Edital e
seus anexos podem ser obtidos através dos endereços eletrônicos www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-3130, e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.
br ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min as 12h00min e das 13h30min as 18h00min no
endereço: Secretaria da Administração, sito à 2ª Avenida, nº 200, Centro Administrativo da Bahia - CAB - Salvador BA, 29/12/2020 – Carla Baião Dultra – Pregoeiro (a) Oficial.

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

COMUNICADO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020 - SAEB/CCL
A Comissão central de Licitação da SAEB comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade
Concorrência nº 002/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento
de serviços integrados, sob demanda, voltados a ponto de imagem em locais de interesse com operação
de primeiro nível, monitoramento, sustentação e atualização de infraestrutura de operações e provimento
de comunicação móvel crítica com banda larga e operação de primeiro nível, para o Centro de Operações
e Inteligência (COI), 22 (vinte e dois) Centros Integrados de Comunicação (CICOM) em um contexto de 78
(setenta e oito) municípios do Estado da Bahia, incluindo a capital, que foi realizada a seguinte adequação no
edital: ajuste no cronograma físico – ADENDO XI para pleno ajuste ao teor do Termo de Referência, ficando
a sessão de abertura do referido certame mantida na forma do art. 54, § 6º da Lei nº 9.433/2005, para
o dia 18/01/2021 às 10:00 horas (horário local). Local da Sessão: Auditório do COI. 4ª Avenida, Centro
Administrativo da Bahia, 417 - Centro Administrativo da Bahia, Salvador - BA, 40301-110, Salvador/Ba.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71)3115-3130 ou
presencialmente de segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 18h00min, na Segunda Avenida nº 200,
Secretaria da Administração - SAEB-CCL, sala 101, Centro Administrativo da Bahia – CAB, Salvador/BA,
29/12/2020 – Comissão Central de Licitação.

SAEB

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 050/2020 PA nº 113/2020, Tipo: MENOR
PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS,
EMPREENDEDORISMO E GABINETE. Abertura: às 09h dia 13/01/2021 na sala da COPEL, Praça da
Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA,
28/12/2020. Naiane Souza, Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30855313.2020.CPL SFIEB.PP.0094.SESIVC

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de preço global, dos
reparos civis necessários para obtenção dos itens de AVCB (Auto de vistoria de Corpo de Bombeiros),
regularização de impermeabilização da área técnica, drenagem de águas pluviais e automação de
bombas de incêndio da unidade integrada de Vitória da Conquista.
Abertura: 19/01/2021 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 30/12/2020, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 30/12/2020
Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Torna público a Adjudicação e Homologação da TOMADA DE
PREÇOS 04/2020, à empresa DEMR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 38.210.284/0001-13, cujo objeto da licitação é:
Execução de Projeto Padrão FNDE - Escola 06 salas. Valor Global: R$ 2.013.122,11. ///// Torna público a Adjudicação
e Homologação da TOMADA DE PREÇOS 06/2020, à empresa DEMR ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 38.210.284/000113, cujo objeto da licitação é: Execução de Projeto Padrão FNDE - Escola 04 salas. Valor Global: R$ 1.874.934,16.
/////////////////////////////// EXTRATO DO CONTRATO 496/2020. TP 04/2020. Objeto: Execução de Projeto Padrão FNDE
- Escola 06 salas. Contratada: DEMR Engenharia EIRELI, CNPJ 38.210.284/0001-13. Valor Global: R$ 2.013.122,11.
Prazo de execução: 180 dias. ///// EXTRATO DO CONTRATO 497/2020. TP 06/2020. Objeto: Execução de Projeto
Padrão FNDE - Escola 04 salas. Contratada: DEMR Engenharia EIRELI, CNPJ 38.210.284/0001-13. Valor Global:
R$ 1.874.934,16. Prazo de execução: 180 dias. /////////////////////////////// Torna público que a TOMADA DE PREÇO
01/2020, objeto: recuperação de estradas vicinais no Município, Convênio 896670/2019, foi CANCELADA a pedido
do Órgão Financiador da Obra, tendo em vista que os avisos não foram publicados no jornal de grande circulação.
/////////////////////////////// TOMADA DE PREÇO 07/2020. Objeto: recuperação de estradas vicinais no Município,
facilitando escoamento de produção e acessibilidade, Convênio 896670/2019. Abertura dos envelopes: 19/01/2020
às 10h. Informações e seus anexos: de 8 às 12h, tel. 7436551615, e-mail: copelcentral@outlook.com. Central/Ba,
30 de dezembro de 2020. Eridan da Paz L. Matos. Presidenta da CPL.

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LISTA DE CLASSIFICADOS CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020
Município de Lauro de Freitas - BA, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna pública
a LISTA DE CLASSIFICADOS na Seleção de Espaços Culturais com ou sem fins lucrativos, com o objetivo
de distribuir subsídios mensais para a manutenção de Espaços culturais, que tiveram as suas atividades
interrompidas por força das medidas de isolamento social, de acordo com os Decretos nº 4.594 de 19/03/2020
que declara situação de emergência , e nº 4.597 de 24/03/2020, que declara estado de calamidade pública
em decorrência da pandemia do Covid-19 e da Lei 14.017- Lei Aldir Blanc, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
1993, e da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no que couber, da Portaria SECULT nº
013/2020, e demais alterações, nas exigências estabelecidas no Edital. Lista de CLASSIFICADOS disponível
no endereço eletrônico: www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br e no Diário Oficial do Município de Lauro
de Freitas-BA. Informações: (71) 3369 9212. Elisangela Santos Sousa – Secretária de Cultura e Turismo. Lauro
de Freitas, 29 de dezembro de 2020.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LISTA DE SELECIONADOS CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2020.

Município de Lauro de Freitas - BA, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna pública a LISTA
DE SELECIONADOS na Seleção de Propostas Artísticas e Culturais, elaboradas por grupos das áreas artísticas e
culturais, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, de acordo com
os Decretos nº 4.594 de 19/03/2020 que declara situação de emergência , e nº 4.597 de 24/03/2020, que declara
estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do Covid-19 e da Lei 14.017- Lei Aldir Blanc, da Lei n°
8.666, de 21 de junho 1993, e da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, no que couber, da
Portaria SECULT nº 013/2020, e demais alterações, nas exigências estabelecidas no Edital. Lista de selecionados
disponível no endereço eletrônico: www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br e no Diário Oficial do Município de
Lauro de Freitas-BA. Informações: (71) 3369 9212. Elisangela Santos Sousa – Secretária de Cultura e Turismo. Lauro
de Freitas, 29 de dezembro de 2020.

