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MPF A temperatura nos bastidores aumentou bastante nas últimas semanas após medidas adotadas pelo chefe da PGR

Lava Jato prepara ofensiva contra Aras
José Cruz / Agência Brasil / 01.10.2019

DA REDAÇÃO

A força-tarefa da Lava Jato
prepara inúmeras “ofensivas” com o intuito de enfraquecer e desgastar o Procurador-Geral da República,
o baiano Augusto Aras.
Nas últimas semanas a
temperatura nos bastidores
do MPF aumentou significativamente a partir das medidas adotadas por Aras no
sentido de tornar acessível a
todo o MPF os dados que as
forças-tarefas de Curitiba,
São Paulo e Rio de Janeiro
reuniram durante as inúmeras investigações que
conduziram.
A quantidade de informações concentrada nas mãos
exclusivas de alguns membros do MPF são estarrecedoras. Pelos dados veiculados na imprensa na última
semana, mais de 38 mil pessoas no Brasil foram intensamente investigadas por
membros das forças-tarefas
e seus dados continuam à
disposição de grupos específicos de Procuradores, sem
nenhum tipo de controle ou
fiscalização institucional.
“Ninguém sabe como foram
escolhidos”, afirmou Aras.
O PGR Augusto Aras sofreu duras críticas públicas
lançadas pelos lava-jatistas,
impulsionadas pela insatisfação com a decisão do STF
que determinou o compartilhamento de todos os dados que detinham com a
PGR e o restante do MPF.
Aras, por sua vez, também
subiu o tom de suas declarações. Em resumo ressaltou
que as forças-tarefas possuem tanto pretensões
quanto preferências políticas e político-partidárias e

O procurador-geral da República, Augusto Aras, sofreu duras críticas públicas lançadas pelos lava-jatistas

Mais de 38 mil
pessoas foram
investigadas
e seus dados
continuam à
disposição de
grupos de
Procuradores

que os dados em seu poder
eram usados para ameaçar e
chantagear aqueles que contrariam seus interesses e
projeto de poder.
Em live de que participou
na última semana, Aras revelou que só a força-tarefa
do Paraná possui algo em
torno de 350 terabytes armazenados de dados de informação, sendo que a PGR,
órgão da qual aquela faz parte, possui apenas 40 terabytes. A força-tarefa do Rio

de Janeiro, sozinha, possui
outros 60 terabytes – também ultrapassando o total
em poder da PGR.
Em um novo capítulo dessa disputa que continua aumentando a cada semana, a
força tarefa da Lava Jato do
Rio de Janeiro decidiu aceitar uma delação que por
anos foi rejeitada e considerada imprestável: a delação do ex-presidente da Fecomércio do Rio de Janeiro,
Orlando Diniz. Diniz que já

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

CARTA DE COMPARECIMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. O Município de Itabuna – BA, por intermédio da Presidente da CPL,
informa que realizará CONCORRÊNCIA objetivando a CONCESSÃO ONEROSA DE DIREITO REAL DE USO
DO ESPAÇO FÍSICO DO IMÓVEL MATADOURO MUNICIPAL DE ITABUNA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE ABATE DE ANIMAIS BOVINOS. Data: 03.09.2020, às 10:00h na sede da PMI. Edital disponível no
setor de Licitações em dias úteis, das 09:00h às 15:00h e no Diário Oficial do Município. Demais fases
do certame e demais publicações serão disponibilizadas exclusivamente no site www.itabuna.ba.gov.
br/diariooficial. Informações através do e-mail: itabunalicita@hotmail.com. Luciane de Carvalho Soares
Barreto – Presidente da CPL.

EMPRESA : UNIRB UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA - CNPJ: 04.043610/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

CARTA CONVITE E TOMADA DE PREÇO

CARTA CONVITE - 004/2020 - objeto: Execução de Obras e Serviços de Engenharia destinada a realização de
construção do Muro de Contenção da Travessa Vilma Maria no Bairro Francino Andrade - Sede do Município. Abertura
as 09:00hs do dia 10/08/2020;
PREGÃO ELETRÔNICO - 012/2020 SRP - objeto: Contratação de empresa para realização de serviços comum de
recuperação de vias publica no município de Itagimirim. Abertura as 08:30hs do dia 14/08/2020; Os editais poderão
ser retirados no site www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura
Municipal de Itagimirim. Josenei Barbosa dos Santos Silva - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO
TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020. Sessão - dia 18/08/2020 às 09:00horas, no Centro Cultural Prof. Rômulo
Galvão, Sito à Praça Drº Ulisses Gonçalves, s/nº, Bairro Centro Cultural, nesta Cidade. Objeto. Contratação
de empresa especializada para Execução de Obras e Serviços de Engenharia para a Construção de quadras
poliesportivas nos povoados de Queixo Dantas, Puxadeira e Lage dos Negros no Município de Campo
Formoso-Bahia, conforme Contrato de Repasse nº886639/2019/MC/CAIXA. Informações com a Comissão
Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber Araujo dos Santos- Presidente
da COPEL. Publique-se.
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS nº 033/2020. Sessão - dia 07/08/2020 às 09:00horas, no
Centro Cultural Prof. Rômulo Galvão, Sito à Praça Drº Ulisses Gonçalves, s/nº, Bairro Centro Cultural, nesta
Cidade. Objeto. Seleção das melhores propostas para Registro de Preços, pelo prazo de 06 (seis) meses,
para futura aquisição de TESTE RÁPIDO para diagnóstico da COVID-19 (SARS-CoV-2 IgG/IgM), para atender
às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Campo Formoso, conforme a Lei Federal 13.979/2020.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 12:00 ou pelo tel. (74) 3645-1523. Elber
Araujo dos Santos- Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016.2020

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 016/2020, 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 13/08/2020, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 14/08/2020, data e a hora da
disputa: às 09:30 horas do dia 18/08/2020. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 355/2020,
N° da Licitação: 827869, tendo como objeto a Contratação de empresa para EVENTUAL SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ATENDER ÀS BARREIRAS SANITÁRIAS, INCLUINDO OS
SERVIÇOS DE ENTREGA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS. 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, 31/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº026/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº026/2020, objetivando a
Contratação de empresa especializada em serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva
de aparelhos de ar condicionado em atendimento às necessidades da administração pública municipal,
por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Aber tura das
propostas: 13 de Agosto de 2020, às 08:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no
site http://licitacao.provoq.com.br/As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial
do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações
através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua
dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 31 de julho de
2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº027/2020

O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Eletrônico Nº027/2020, objetivando
a Contratação de empresa para fornecimento continuado de gases medicinais - oxigênio líquido,
tanques criogênicos e equipamentos de geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, incluindo
manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica das redes de gases medicinais, peças e
materiais necessários para a realização dos serviços, Tipo: Menor Preço por. Sessão de Abertura das
propostas: 13 de Agosto de 2020, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no
site http://licitacao.provoq.com.br/ As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial
do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações
através do e-mail:eunapolislicitacoes.e@gmail.com ou na Superintendência de licitações, sito na Rua
dos fundadores, nº 204, 1º Andar - Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 31 de julho de
2020. Marilan Oliveira Rocha - Pregoeira.

Solicitamos o comparecimento de GALBA BONFIM VERÇOSA DA SILVA ao estabelecimento desta empresa na
unidade de Camaçari no prazo de até 48h, no intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o mês
de Abril de 2020, sob pena de concretizar o abandono de emprego, motivando a rescisão por justa causa,
conforme dispõe o art. 482, letra i, da CLT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
ADJUDICAÇÃO: Tendo em vista a realização do TP 04/2020, PA 73/2020, objeto: Construção de 01 quadra
poliesportiva descoberta no povoado de Geminiano, Contrato de Repasse OGU 886636/2019 - Operação
1063329-92, celebrado entre a CEF e PMC, após interposição de recursos contra as decisões do presidente da
comissão, e posterior análise e julgamento dos recursos, fica declarada vencedora: Risoneide Almeida Ferreira
EIRELI, CNPJ 33.161.637/0001-19. Valor: R$ 240.711,97. ///////////////////// HOMOLOGAÇÃO: Homologa a TP
04/2020, PA 73/2020, objeto: Construção de 01 quadra poliesportiva descoberta no povoado de Geminiano,
Contrato de Repasse OGU 886636/2019 - Operação 1063329-92, celebrado entre a CEF e PMC. Vencedora:
Risoneide Almeida Ferreira EIRELI, CNPJ 33.161.637/0001-19, valor: R$ 240.711,97. Canarana/Ba, 31 de
julho de 2020. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

foi preso e condenado teve
nos últimos dias sua delação
homologada com base em
fatos idênticos que ensejaram a criticada delação do
ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
A principal incoerência é
que a delação de Cabral foi
criticadaerejeitada pelopróprio MPF do Rio de Janeiro.
Por ser considerada também
inaceitável, acabou sendo assinada apenas com a Polícia
Federal. A delação mirava diversos magistrados de Tribunais Superiores – STJ e TCU
principalmente.
Como à época da tentativa
de delação do ex-governador Sérgio Cabral a PGR e a
Lava-Jato do RJ (MPF-RJ) estavam em sintonia, bem antes da atual guerra declarada, a delação do ex-gover-

nador foi publicamente rejeitada por ambos. Passados
cerca de dois anos, a deterioração da relação foi resultado da iniciativa de Aras
de acabar com o monopólio
dos dados nas mãos apenas
da força-tarefa, e possibilitar o acesso a tais dados tanto pela PGR quanto pelo
MPF. Em retaliação, a Lava
Jato fluminense subitamente alterou sua percepção, antes absolutamente contrária
à delação de Cabral e de Orlando Diniz (ambas baseadas em fatos praticamente
idênticos).
Agora, diante do abalo da
relação entre Lava Jato e PGR,
e após o STF arquivar praticamente todos os inquéritos nascidos da delação de
Cabral, com manifestação no
mesmo sentido da PGR, a Lava Jato fluminense resolveu
retirar do armário a antes
imprestável delação de Diniz
e aprová-la às pressas. Fontes
próximas da operação revelaram ao Jornal A TARDE que
o intuito dos adversários de
Aras é gerar constrangimento e tentar atacar figuras com
as quais o PGR tem que conviver diariamente.
Os principais alvos desta
investida são dois ministros
do STJ, Humberto Martins e
Napoleão Nunes Maia, além
de cinco ministros do TCU.
Investigando pessoas sem
prerrogativa de foro, basicamente advogados, alguns
com relação de parentesco, a
Lava Jato fluminense busca
criar um embaraço, ao driblar o recente arquivamento
pelo STF da delação do
ex-governador Sérgio Cabral e, a partir dos mesmos
fatos, atacar e atingir os magistrados dos Tribunais Superiores cujas condutas foram analisadas e validadas
pelo STF.
O objetivo, além de constranger e investigar em via
transversa seria, no caso, tumultuar e se possível envolver o boicote à posse do ministro Humberto Martins
como presidente do STJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

TOMADA DE PREÇO 12/2020. Objeto: construção de praça no povoado de Ramos. Menor valor global. Dia 13/08/2020
às 8:40h. Informações: na CPL. Presidente Dutra/Ba, 03 de agosto de 2020. Joaci Mendes Machado. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCANO

TOMADA DE PREÇOS N º 005/2020. A Prefeitura Municipal de Tucano, CNPJ nº 13.810.312/0001-02, torna
público que irá realizar a Licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 005/2020, Processo Administrativo
nº 130/2020, Tipo: menor Preço Por Lote, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES DE SAÚDE
DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL E URABANA DO MUNICÍPIO DE TUCANO-BA, CONFORME
PROPOSTA: 36000.2517162/01-900 CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cuja sessão será realizada
no dia 18/08/2020, às 08:00hs. Edital e Anexos disponíveis gratuitamente e impressos, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal, à Av. Antônio Carlos Magalhães, 184 - Tucano/BA, CEP 48.790-000. Tucano – BA, 03 de
Agosto de 2020. Hélio Ferreira de Carvalho Neto – Presidente da COPEL.

CNPJ N: 13.922.638/0001-21

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

ERRATA na Publicação da TP nº 002/2020, no Extrato de Contrato nº 152/2020 e 153/2020, Na edição nº 2690,
de 29/07/2020, do Diário Oficial do Município, Na edição nº 145, de 30/07/2020 Diário Oficial da União e Jornal
de Grande Circulação “A TARDE”. Contrato nº 152/2020 - Onde se lê: “R$ 234.886,05 (duzentos e trinta e quatro
mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco)” Leia-se “R$ R$ 281.045,24 (duzentos e oitenta e um mil e quarenta e
cinco centavos)”.
Contrato nº 153/2020 - Onde se lê: “R$ 281.045,24 (duzentos e oitenta e um mil e quarenta e cinco centavos)”
Leia-se “R$ 234.886,05 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco)” Palmeiras/BA.
31/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020

O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que no dia 27/08/2020 às 09:00h será realizado
Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 017/2020, do tipo Menor Preço, no Auditório do
Paço Municipal, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto a contratação
de empresa especializada no ramo da construção civil, para “Serviço de reforma (Pintura, revisão elétrica e
hidráulica) na Escola José Josias de Souza, localizada na Comunidade de Cangolé, Zona Rural do Palma,
Distrito de Cunhangi, no Municipio de Jaguaripe”. OBS.: Em razão da pandemia decorrente do COVID-19, e
para evitar aglomeração de licitantes e possível contaminação, os envelopes de documentos e propostas de
preços deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura, no horário de 8h às 13h, no período de 04/08 até às
9h do dia 27/08/2020. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.
br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, a partir do dia 03/08/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-2112.
Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 31/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020

O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que no dia 19/08/2020 às 09:00h será realizado
Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 015/2020, do tipo Menor Preço, no Paço Municipal,
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada no ramo da construção civil, para “Serviços de Reforma da Escola Municipal Florentino dos Santos
no povoado do Capão, no Município de Jaguaripe”. OBS.: Em razão da pandemia decorrente do COVID-19, e
para evitar aglomeração de licitantes e possível contaminação, os envelopes de documentos e propostas de
preços deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura, no horário de 8h às 13h, no período de 04/08 até às
9h do dia 19/08/2020. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.
br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, a partir do dia 03/08/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-2112.
Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 31/07/2020.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR23-2020-1. Torna público objeto: Pregão presencial SRP, visando à
contratação de empresa, para aquisição de pneus novos, protetores e câmaras, para atender as necessidades
da frota de veículos do município de Mucuri, dia 14/08/2020, às 09h, retirada edital: junto a CPL do município,
08h às 12h ou no site https://doem.org.br/ba/mucuri, “editais”, licitacao@mucuri.ba.gov.br – José Carlos
Simões – Prefeito Municipal.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR24-2020-1. Torna público objeto: Pregão presencial SRP, visando a
contratação de empresa para fornecimento de serviços de Recapagem, alinhamento e balanceamento, para
atender as necessidades da frota de veículos do Município de Mucuri, dia 13/08/2020, às 09h, retirada edital:
junto a CPL do município, 08h às 12h ou no site https://doem.org.br/ba/mucuri, “editais”, licitacao@mucuri.
ba.gov.br – José Carlos Simões – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
CNPJ N: 14.232.086/0001-92

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 004

A CPL da Prefeitura de Araci – BA realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2020, em 18/08/2020
às 09hs, em sala de reuniões do CTP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL OU
ARQUITETURA PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – AMPLIAÇÃO – CONSTRUÇÃO
E REFORMA DE EQUIPAMENTOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO – 09 LOTES COM RECURSOS
PRÓPRIOS E VINCULADOS, na forma de empreitada O Edital e anexos estão disponível EXCLUSIVAMENTE no site
www.araci.ba.gov.br (Diário Oficial e aba licitações) ou por e-mail: licitacacoaraci@yahoo.com.br, Araci - BA, Maria
Verena M. Moura – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020

O PRESIDENTE DA CPL torna pública, a quem possa interessar, que no dia 25/08/2020 às 09:00h será realizado
Procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços de nº 016/2020, do tipo Menor Preço, no Paço Municipal,
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, tendo como objeto a contratação de empresa
especializada no ramo da construção civil, para “Serviços de reforma (Pintura, revisão elétrica e hidráulica)
da escola Ângelo Custódio dos Reis, localizada no Povoado do Cachaço, Zona Rural do Palma, Drstrito de
Cunhangi, Município de Jaguaripe”. OBS.: Em razão da pandemia decorrente do COVID-19, e para evitar
aglomeração de licitantes e possível contaminação, os envelopes de documentos e propostas de preços
deverão ser protocolados na recepção da Prefeitura, no horário de 8h às 13h, no período de 04/08 até às 9h
do dia 25/08/2020. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/
site/licitacoes ou solicitado através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, a partir do dia 03/08/2020, inclusive, no
expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-2112.
Rosiel Conceição Freire - Presidente da CPL. Jaguaripe - BA, 31/07/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020-SRP
A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO realizará licitação em
14/08/2020 às 08h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 827622 PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 017/2020-SRP Objeto: contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos
permanentes de acordo com Emenda Parlamentar com Termo de Adesão nº 12084.013000/120001, no objetivo de atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Elísio Medrado -BA,
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do
Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.
ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@
gmail.com. Elísio Medrado, 30 de julho de 2020. Chirlene Pessoa Silva Andrade - Pregoeira/Presidente

