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VOTAÇÃO Ato simbólico promovido
pela oposição a Maduro tem reação

Plebiscito
na Venezuela
termina com
duas mortes
AGÊNCIAS O GLOBO
E ESTADÃO CONTEÚDO
Caracas

Duas pessoas morreram e
outras quatro ficaram feri-
das ontemduranteavotação
do plebiscito informal orga-
nizado pela oposição contra
a Assembleia Constituinte
convocada pelo presidente
Nicolás Maduro, na Vene-
zuela.

Segundo fontes da oposi-
ção venezuelana, o ataque
foi realizado por grupos pa-
ramilitares governistas em
Catia, subúrbio ocidental da

capital Caracas, onde milha-
res de pessoas participavam
do evento da oposição.

Ataque
O incidente ocorreu perto da
Igreja onde ocorria a vota-
ção, no bairro tradicional-
mente pró-governo de Catia,
no oeste da capital. O escri-
tório da procuradoria afir-
mou que, pelo menos, uma
mulher foi morta e três pes-
soas ficaram feridas no in-
cidente. A vítima foi iden-
tificada como Xiomara Es-
cot, mas não havia mais de-
talhes disponíveis até o iní-

cio da noite de ontem.
Prefeito oposicionista do

bairro de Sucre, em Caracas,
Carlos Ocariz afirmou que
grupos paramilitares
pró-governo atacaram ma-
nifestantes perto da Igreja
de Nossa Senhora de Car-
men, por volta das 15h (hora
local). Ocariz pediu que a
procuradoria-geral investi-

gue o caso.
Milhares de pessoas vota-

ram neste domingo na con-
sulta simbólica convocada
pela aliança oposicionista
para desafiar o governo e
boicotar o plano do presi-
dente Nicolás Maduro de re-
escrever a Constituição.

O Conselho Nacional, con-
trolado pelos governistas,

convocou também neste do-
mingo um simulado de vo-
tação para a Assembleia
Constituinte, marcada para
o fim deste mês.

A consulta opositora ocor-
reu em 23 estados e com cer-
ca de 2 mil centros de vo-
tação, com o apoio da Igreja
Católica.

O dirigente opositor Hen-

rique Capriles, ex-candidato
presidencial, divulgou em
sua conta no Twitter um ví-
deo no qual se observava um
homem que disparava na di-
reção da Igreja de Cátia, on-
de estava concentrado um
grupo de pessoas. Horas an-
tes do incidente, centenas de
pessoas se concentraram
diante da Igreja e gritaram
contra o governo de Madu-
ro.

Votação simbólica
Segundo o chefe da campa-
nha que organizou o plebis-
cito, Carlos Ocariz, grupos
pró-governo atacaram o lu-
gar com tiros e bombas de
gás lacrimogêneo. Mais de
300 pessoas se protegeram
da confusão dentro da igreja
de El Carmen.

A deputada oposicionista
Marialbert Barrios respon-
sabilizou Maduro pelo ato
violento. "Ele é o único res-
ponsável por esta barbárie.
Nunca mais poderão zom-
bar de Catia. Esse povo de-
cidiu mudar", escreveu Ma-
rialbert no Twitter.

A votação ontem na Ve-
nezuela era meramente
simbólica, mas a oposição
pretende usá-la como ins-
trumento para pressionar o
governo a desistir da Assem-
bleiaConstituinteenegociar
uma transição de poder.

Ronaldo Schemidt / AFP Photo

Em votação simbólica, venezuelanos protestam contra ideia de nova Constituição

CHINA

Polícia aponta suspeito
de incêndio que matou 22
ESTADÃO CONTEÚDO
Changshu

As autoridades prenderam
um homem suspeito de in-
cendiar ontem uma casa de
dois andares na China, ma-
tando 22 pessoas, informou
a agência de notícias estatal
Xinhua. Outras três pessoas
ficaram feridas.

Os investigadores desco-
briram traços de gasolina na
cena do ocorrido, na provín-
cia de Jiangsu, e encontra-
ram todas as portas da casa
trancadas.

A casa, localizada na ci-
dade de Changshu, servia de
dormitório para 29 pessoas
que trabalhavam em um
restaurante local, de acordo
com o jornal The Beijing
News.

Os moradores eram, em
sua maioria, trabalhadores
imigrantes de 20 anos e pou-
cos anos, que trabalhavam
como garçonetes e cozinhei-
ros.

O governo da cidade de
Changshu disse que o incên-
dio começou por volta das
4h30 da manhã.

TENSÃO

Preso irmão de presidente do Irã
LUIZ SERPA
A TARDE SP

Hossein Fereidoun, irmão
do presidente iraniano, Has-
san Rouhani, foi preso por
crimes que ainda não estão
muito claros, mas investiga-
ções apontam para infra-
ções financeiras. Apoiado-
res do presidente enxergam
a prisão como uma forma de
desestabilizar o governo,
que iniciará o segundo man-
dato no próximo mês.

O irmão do presidente foi
levado para a prisão após
não ter conseguido pagar a

fiança estabelecida para o
caso. Hossein Fereidoun faz
parte do alto escalão do go-
verno e durante dois anos
fez parte de negociações im-
portantes entre o Irã e o oci-
dente sobre o programa nu-
clear realizado em Teerã.

Gholam-Hossein Mohse-
ni-Eje’i,oporta-vozdopoder
judiciário iraniano, confir-
mou a prisão de Hossein Fe-
reidoun durante coletiva de
imprensa realizada ontem,
em Teerã. “Uma fiança foi
estabelecida para ele no sá-
bado, mas ele não conseguiu
honrar a fiança, por isso foi

levado à prisão. Se ele con-
seguir pagar a fiança, será
libertado”.

Poder
A prisão de Fereidoun acon-
teceu semanas antes de ce-
rimônia de posse de seu ir-
mão Hassan Rouhani, que
foi reeleito em maio e terá
mais quatro anos para go-
vernar o país. O presidente
iraniano conseguiu mais
cinco milhões de votos na
comparação com eleição an-
terior, causando uma gran-
de derrota para os conser-
vadores.

O Irã vive uma disputa pa-
ra definir quem realmente
tem o comando sobre as de-
cisões tomadas no país, es-
pecialmente em relação ao
poder judiciário e as forças
armadas.

O embate envolve o pre-
sidente, Hassan Rouhani, e o
Aiatolá Ali Khamenei.
Rouhani endureceu seu dis-
curso recentemente afir-
mando que algumas das pri-
sões feitas pelo poder judi-
ciário foram arbitrárias. Os
presidentes iranianos geral-
mente perdem poder du-
rante o segundo mandato.

Processo nº. 23066.030099/2017-61
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contrataçãodaprestaçãodeserviçoscontinuadosdeManutençãopreventiva
e corretiva da Rede Estabilizada para atender as necessidades da Universidade
Federal da Bahia – UFBA, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Abertura: 27/07/2017 às 09:00 horas
de Brasília. Edital no sítio www.comprasnet.gov.br Tel.: (71) 3283-6168/3283.6079.

Abílio de Freitas
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO 41/2017

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Itaparica
CNPJ 13.882.949/0001-04

A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02
e subsidiada a Lei nº. 8.666/93. Abertura: 28/07/2017: Republicação PP 073/2017 às 09:00h Obj: Aqui-
sição de veículo utilitário com capacidade mínima de 04 passageiros e motorista para atender a demanda
da Guarda Municipal, no objetivo de propiciar um trabalho eficiente e eficaz junto a população, e aquisição
de veículo com capacidade mínima de 20 passageiros e motorista, para transporte de professores em
serviço das unidade escolares deste município. O Edital completo poderá ser obtido no expediente normal
desta Prefeitura, sito à Praça João das Botas, s/nº - Centro, Itaparica/Ba – CEP: 44.460-000. Informação
licitaitaparica@gmail.com - Itaparica-Ba, 14/07/2017. Marileide Silva da Conceição - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
PP 42/17. Menor preço. Objeto: serviços de gerenciamento e operacionalização de profissionais da
área de saúde. Dia 27/07/17 ás 10h. Edital no http://www.airdoc.com.br/portalmunicipio/ba/pmpresi-
dentetancredoneves/home, informações na CPL, Av. Adolfo Araujo Borges, SN, Bairro do Japão, de 2ª
a 6ª feira de 8 ás 12h. Demais fases - http://www.airdoc.com.br/portalmunicipio/ba/pmpresidentetan-
credoneves/home. Presidente Tancredo Neves/Ba, 17/07/17. Antonio Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
RETIFICAÇÃO EDITAL PP 40/17. No Aviso de Edital de 10/07/17, onde se lê: “Menor Preço
por Lote”, Leia-se: “Menor Preço por Ítem”. Onde se lê: “Lote 01 – Equipamentos Hospitala-
res”; “Lote 02 – Eletro”; Lote 03 – Móveis e Outros”; “Lote 04 – Equipamentos Permanentes
e Outros”: desconsiderar. Onde se lê: “Sessão: 10 de Julho de 2017 às 10:00hs”; leia-se:
“Sessão: 27 de Julho de 2017 às 10:00hs”. Ficam mantidas as demais condições do Processo.
Esclarecimentos/informações na CPL ou pelo 74 36202122. Cleverson G G Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, através da CPL, torna público que dia 03/08/2017, às 09;00
H, a CPL estará reunida na Sala de Reuniões da COPEL, situada na Rua Acre, s/nº, Centro, para receber
e iniciar a abertura dos envelopes “A” e “B”, da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 007/2017,
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação de paralelepípedos
nas Vias Publicas do Loteamento São Pedro, Bairro Bela Vista, no município de Serra do Ramalho–Ba, do
tipo menor preço global e na forma de execução indireta, sob regime de Empreitada por Preço Global. O
Edital estará disponível no Setor de Licitação, Rua Acre, s/nº, Centro, Serra do Ramalho/BA, de 2ª à 6ª-feira,
das 08:00 às 12:00 hs, telefone (77) 3620-1198.17/07/2017. Leandro Lula Silva Rocha - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ
AVISOS DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público a republicação da Tomada de Preço
002/2017, Processo Administrativo 156/2017. Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para con-
clusão dos serviços de pavimentação em paralelepípedos no distrito de Patamuté, do município de Curaçá,
conforme Contrato de Repasse nº 0334622-71/2010/M CIDADES/CAIXA/PMC. Seção: 03 de agosto de 2017 às
08:00h. Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br.
O Pregoeiro torna público a republicação do Pregão Presencial SRP 053/2017, Processo Administrativo
197/2017. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de internet com Link dedicado corporativo
em Fibra ótica ou Enlace Via Rádio Digital para atender as necessidades do município de Curaçá. Seção: 27 de
julho de 2017 às 08:00h. Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br.
O Pregoeiro torna público a republicação do Pregão Presencial SRP 055/2017, Processo Administrativo
199/2017. Objeto: Contratação de empresa para eventual fornecimento de material de limpeza hospitalar para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Seção: 28 de julho de 2017 às 09:00h. Obtenção do
Edital: www.curaca.ba.gov.br.

AVISOS DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro torna público o Pregão Presencial 058/2017, Processo Administrativo 242/2017. Objeto: Contrata-
ção de empresa para aquisição de token USB para gravação de certificação digital homologada pelo ICP-Brasil
com os devidos certificados para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Curaçá.
Seção: 27 de julho de 2017 às 9:30h. Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br.
O Pregoeiro torna público o Pregão Presencial SRP 059/2017, Processo Administrativo 243/2017. Objeto: Con-
tratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preço para eventual aquisição de móveis escolares
visando suprir as eventuais reposição da Secretaria Municipal de Educação do Município de Curaçá. Seção: 27
de julho de 2017 às 13:00h. Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br.
Pregoeiro torna público o Pregão Presencial SRP 060/2017, Processo Administrativo 244/2017. Objeto: Contra-
tação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preço para eventual locação de veículos tipo motocicleta
sem condutor suprir as eventuais necessidades de diversas Secretarias. Seção: 27 de julho de 2017 às 16:00h.
Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br.
O Pregoeiro torna público o Pregão Presencial SRP 061/2017, Processo Administrativo 245/2017. Objeto: Con-
tratação de empresa por meio do Sistema de Registro de Preço para eventual aquisição de freezer, ar condicio-
nado e geladeiras para atender as necessidades de diversas Secretarias. Seção: 28 de julho de 2017 às 14:00h.
Obtenção do Edital: www.curaca.ba.gov.br. Raimundo Alves de Lira Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2017
O Município de Amargosa, representado neste ato pela Comissão Permanente de Licitações, instituída pelo
Decreto nº 043/2017 de 06/04/2017, torna público que realizará a Chamada Pública n.º 002/2017, destinada
ao CREDENCIAMENTO de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços
de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde - SUS, em áreas diversas, em
caráter complementar à rede municipal de saúde, a fim de atender os pacientes do Município de Amargosa/
BA, na forma estabelecida no Edital e seus anexos. Os interessados deverão apresentar a documentação
para credenciamento no período de 17/07/2017 a 07/08/2017 Horário: 08h00min ás 17h00min horas, de
segunda à sexta, na sede da Prefeitura Municipal de Amargosa, na Sala das Licitações, localizada á Praça
da Bandeira, s/nº, 1º Andar, Centro, Prédio da Previdência Social, Amargosa, Bahia. Informações através
do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço
www.amargosa.ba.gov.br . Amargosa, 17/07/2017. Leandro Leal da Anunciação. Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHACU
CNPJ N: 13.676.309/0001-48

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para os poços artesianos do
Município de Tanhaçu. Data e hora da sessão pública: dia 27 de julho de 2017 às 09:30h (horário local). O Edital
e anexos estão disponíveis aos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal
de Tanhaçu, situado à Praça Luís Eduardo Magalhães, s/n, Centro - CEP 46.600-000 - Tanhaçu - BA, 17 de julho
de 2017. Geraldo Esteves de Oliveira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50

AVISO DE ERRATA AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2017
A PMCG, torna público AVISO DE ERRATA.
Onde se lê: 168.296,60.
Leia-se: 155.254,40.
Capim Grosso - BA, 14 de julho de 2017. TIAGO FERREIRA DA CRUZ PREGOEIRO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 050/2017
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP: n° 050/2017 PA: 111/2017, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de veículos e equipamentos
complementares, com e sem condutor para uso dos diversos órgãos da Prefeitura de Castro Alves. Abertura: às
09:00 h do dia 27/07/2017 e será realizada na sala da COPEL na PMCA - Ba, Prç da Liberdade, 376, Centro, Castro
Alves-Ba. info. (75) 3522- 3802 das 08 às 12h ou 1licitacaopmca@gmail.com. Edital na PMCA - BA, na sala da
COPEL, das 08:00 às 12:00 h. Castro Alves - BA, 14/07/2017.HADSON EVANGELISTA DOS SANTOS. Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 051/2017
O Pregoeiro realizará licitação na modalidade PP: n° 051/2017 PA: 113/2017, Tipo: MENOR PREÇO LOTE. Objeto:
Aquisição de Material de Higiene para Bebê, Kit de Enxoval para Bebê, Eletrodomésticos, Móveis e Brinquedos
Educativos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de educação e Assistência Social, Trabalho
e Habitação. Abertura: às 14:00 h do dia 27/07/2017 e será realizada na sala da COPEL na PMCA - Ba, Prç da
Liberdade, 376, Centro, Castro Alves-Ba. inf. (75) 3522- 3802 das 08 às 12h hs ou 1licitacaopmca@gmail.com
Edital na PMCA - BA, na sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h.Castro Alves - BA, 14 de Julho de 2017. HADSON
EVANGELISTA DOS SANTOS. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE
CNPJ N: 13.827.027/0001-02

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017
OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículos diversos, para atender demandas das diversas
secretarias e órgãos desta administração pública. DATA: 01/08/2017 HORÁRIO: 08h30min. LOCAL:
Prefeitura Municipal. Informações através do e-mail: licitacaosaofelipe@gmail.com ou pelo telfax 75 3628-
2021. Luiz Carlos Lima Sales - Presidente da CEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2017 PROC. ADM.: 112/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 029/17, no dia 28/07/2017, às 14H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
para aquisição de aviamentos, tecidos e materiais para artesanato, visando atender às necessidades da Secretaria
de Educação do Município de Iguaí/BA, conforme especificações, quantidades e condições constantes no Anexo I
- Termo de Referência do Edital. O Edital completo estará disponível através de solicitação no DCCL - Departamento
de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08,
Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, 14 de julho de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2017 PROC. ADM.: 109/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 027/17, no dia 27/07/17, às 14H30, cujo objeto é a contratação de Empresa
para prestação de serviços de gravação (em mídia sonora e audiovisual) e divulgação de comunicados, atos
oficiais, avisos, convocações de interesse geral da Administração, bem como a prestação de serviços de locução
e locação de equipamentos de áudio e vídeo, quando necessário, para o bom desempenho da Administração
Pública do Município Iguaí/BA. O Edital poderá ser adquirido no DCCL - Departamento de Compras, Contratos e
Licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta
- feira, das 08H00 às 12H00. Iguaí/BA, 14 de julho de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
TP 01/17. Dia 01/08/17 às 9:30h. Objeto: execução de obras de recuperação, ampliação e reforma do
Centro de Preparo e Distribuição da Merenda Escolar. /// TP 02/17. Dia 01/08/17 às 14h. Objeto: execu-
ção de obras de engenharia, visando a construção de unidades habitacionais, para o Programa Moradia
Digna. Edital na CPL, Pç 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia de Cima, tel. 73 35372125 ou licitacao@
ibirataia.ba.gov.br, de 8 as 12h. Ibirataia/Ba, 17/07/17. Edson Levi Ramos Meira. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
PP 29/17. Menor preço global. Objeto: serviços de locação de veículos com motoristas
para transporte de alunos. Dia 27/07/17 às 9:30h. Informações/Edital no 77 34431010 /
1012 ou licitacoes.caraibas@gmail.com. Edital e outros atos - http://www.Caraíbas.ba.io.
org.br/diarioOficial. Caraíbas/Ba, 17/07/17. Jones Coelho Dias. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PP 12/17. Objeto: serviço de limpeza, coleta, transporte e destinação final, em local apropriado com licenciamen-
to ambiental de resíduos sólidos. Dia 02/08/17 as 9h. Edital na sede de 8 às 12 e de 14 às 17h de 2ª a 6ª, tel 75
32372133. T. Sampaio/Ba, 17/07/17. Crispina das G. P. Soares. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PP SRP 64/17. Objeto: aquisição de aparelhos climatizadores evaporativos. Dia 27/07/17 as 14:30h. Edital no
www.prefeituradejequie.com.br/protocolo/. Info na CPL, Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às 12h, Tel
73 35268000. Jequié/BA, 17/07/17. Sibely da S. Ribeiro. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
PP SRP 47/17. Dia 28/07/17 às 9h. Objeto: fornecimento de computadores, impres-
soras e equipamentos de informática. Menor preço por lote. Edital na sede mediante
taxa de R$ 30,00. Tel. 75 33262211. Demais atos - www.boavistadotupim.ba.gov.br.
Boa Vista do Tupim/Ba, 17/07/17. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.028/2017. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para aquisição de produtos de limpeza para lavanderia e higienização hospitalar, para atender a demanda do
Hospital Medrado Matos, através da Secretaria de Saúde do Município de Mucugê-Ba. TIPO: Menor Preço. ABER-
TURA: 31/07/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor
de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro,
mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), através do DAM, Mucugê/BA, 14 de julho de
2017, Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.027/2017. OBJETO: Contratação de empresa especializada
para realização de serviços médicos para realização de procedimentos cirúrgicos de emergência a pacientes
encaminhados pelo Hospital Augusta Medrado Matos, através da Secretaria de Saúde do Município de Mucugê-
-Ba. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 27/07/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê.
O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel.
Douca Medrado, 73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (cem reais), através do DAM,
Mucugê/BA, 14 de julho de 2017, Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.


