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Sem centrais sindicais e só com ministros, Michel Temer comemorou a sanção da nova lei em solenidade realizada ontem em Brasília

É LEI Novas regras já passam a valer em 120 dias com possíveis ajustes por medida provisória

Reforma trabalhista é sancionada e
governo prepara MP com alterações
CARLA ARAÚJO
E FERNANDO NAKAGAWA
Estadão Conteúdo, Brasília

Em cerimônia sem a participação das principais centrais sindicais, o presidente
Michel Temer sancionou ontem a reforma trabalhista. O
Palácio do Planalto comemorou a mudança que altera
mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e Temer disse que,
apesar da "suposta crise", há
"entusiasmo enorme" com o
governo. O Planalto editará
medida provisória para
ajustar itens da reforma e
descartou a volta do imposto
sindical pago por trabalhadores.
A reforma trabalhista dá
força à negociação coletiva e
flexibiliza as relações trabalhistas com a adoção de novos contratos, como o intermitente. As novas regras

passam a valer em 120 dias
e o governo prevê maior dinamismo do mercado de
trabalho. A cerimônia para a
sanção contou com a presença maciça de ministros e
parlamentares da base governista em um esforço para
mostrar coesão mesmo enquanto o governo tenta se
desvencilhar do processo
contra o presidente.

“Diálogo”

Nesse esforço para mostrar
normalidade, Temer e o ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, reafirmaram o
compromisso do governo
com a agenda de reforma. O
presidente ressaltou que,
desde o início do mandato,
há o compromisso com esses projetos. "Eu poderia
elencar tudo que fizemos ao
longo de 14 meses, não são
quatro anos, oito anos. São
14 meses, que, toda modéstia

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
CNPJ N: 16.449.902/0001-40

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

O Município de Umburanas/BA faz saber que realizará o contratação de grupos formais e informais
para aquisições de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, para atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no dia 10:00, ás 27 de Julho de 2017 horas.
Local da Entrega de Documentos, Informações e Edital, Setor de Licitações na Prefeitura, Avenida
Severino Ribeiro Granja, 199 - Centro - Umburanas - Ba - CEP: 44.798-000 - Fone/Fax (0 74)
3528-1258/1264. Wilson Francisco de Jesus Júnior - Presidente da CPL. 11 de Julho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

PP 021/2017
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 26/07/2017, às 10h00, na Sala da COPEL,
o Pregão presencial - nº 021/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de recargas de cartuchos, para atender as demandas desta prefeitura. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião,
nº 04, centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71) 3696 - 1903. Saubara, 13/07/2017 - Arivaldo Costa dos
Santos Junior- Pregoeiro Oficial

PP 022/2017
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 26/07/2017, às 14h00, na Sala da COPEL,
o Pregão presencial - nº 022/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
material de expediente para atender as demandas desta prefeitura. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71) 3696 - 1903. Saubara, 13/07/2017 - Arivaldo Costa dos Santos
Junior- Pregoeiro Oficial

PP 023/2017
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 27/07/2017, às 10h00, na Sala da COPEL, o
Pregão presencial - nº 023/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas
e serviços funerários. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71)
3696 - 1903. Saubara, 13/07/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior- Pregoeiro Oficial

PP 024/2017

de lado, estão revolucionando o país", destacou Temer.
Para ele, a Reforma Trabalhista é fruto de diálogo e
pode ser encarada como a
síntese de como esse governo age. "Diálogo é ponto
principal, mas somamos a
responsabilidade fiscal com
a social", afirmou, ao citar
que o projeto preserva direitos dos trabalhadores e
amplia perspectivas de contratação. Não havia sindicalistas na plateia e nenhum
representante dos trabalhadores discursou no evento,
que só contou com a fala de
governistas.
Com a sanção do texto, o
governo agora trabalha na
edição de uma MP para ajustar pontos da reforma reclamados por senadores. O ministro do Trabalho, Ronaldo
Nogueira,avisou ontemque,
entre os tópicos em debate,
não está a volta do imposto

sindical, contribuição obrigatória que equivale a um
dia de trabalho paga anualmente por todos os empregados com carteira assinada.

Nova contribuição

Para Nogueira, "não há hipótese" de volta do imposto
derrubado pela reforma. "O
Congresso e o próprio governo federal têm a consciência de que precisamos
de organizações sindicais
fortes. Elas precisam ter
uma forma de seu custeio,
mas ele não pode ser obrigatório, tem de ser voluntário", ponderou. O governo
estuda uma contribuição
atrelada à representação dos
empregados nas negociações coletivas, a chamada
"contribuição negocial".
O líder do governo no Senado,
Romero
Jucá
(PMDB-RR), explicou que a

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

CREDENCIAMENTO 04/17. Dia 31/07/17 de 8 as 12h, na CPL, Pç Cel. José Moreira Cordeiro,
104, Centro. Objeto: prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas,
exames, consultas e procedimentos ambulatoriais, e profissionais da área de saúde. Edital na
CPL ou no http://pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br. Cordeiros/Ba, 12/07/17. Nágila Cristian da
Silva. Pres. da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

TP 04/17. Menor preço global. Objeto: serviços de implantação de infraestrutura urbana, através da
construção de passeios e meio fio. Dia 01/08/17 às 9h. Inf. de 8 as 12h. /// PP SRP 28/17. Objeto:
aquisições de materiais esportivos. Menor preço por lote. Dia 26/07/17 às 9h. /// PP SRP 29/17.
Objeto: aquisições de pneus, câmaras de ar, baterias e serviços de balanceamento, alinhamento e
borracharia. Menor preço por lote. Dia 27/07/17 às 9h. PP 30/17. Menor preço por lote. Objeto:
serviços no Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde Ambiental, a saber: (serviços gráfico, kits didáticos, capacitação e publicidade audiovisual), conforme Convênio 0574/2013, entre
a FUNASA e o Município. Dia 27/07/17 às 14h. Inf. de 8 as 12h. Irecê/Ba, 14/07/17. Joazino A.
Machado. Pregoeiro/Pres. da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ N: 13.797.188/0001-92

Nogueira
esclareceu que
não há exceção
para alcance
das novas
normas da lei

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE CASA NOVA
ERRATA – PREGÃO PRESENCIAL N°007/2017
A Pregoeira do SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Casa Nova Bahia,
vem retificar no aviso de edital publicado no seu site, para dele desfazer e constar
a alteração abaixo indicada: ONDE SE LÊ: a ser realizada em 22 de julho de 2017.
LEIA-SE: a ser realizada em 25 de julho de 2017 - Edma Solidade Pereira- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2017

Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços especializados em Laboratório Regional
de Prótese Dentária - LRPD, visando moldagem, adaptação e confecção de próteses dentárias
em atendimento à Política Nacional de Saúde Bucal, Portarias nº. 040/2012 de 10/01/2012 e
2759/2014, de 12/12/2014 do Min. da Saúde. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.
Data do Julgamento: Dia 27/07/2017, às 09:00h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de
2ª a 6ª feiras, na Pça. Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida-Bahia. Conceição
do Almeida-Bahia, 12/07/2017. Egberto de Almeida Cardoso Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preço TP n°04/2017 - A Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes
estado da Bahia, comunica aos interessados que realizará no dia 31 de julho de 2017, as
14:00 horas, licitação na modalidade Tomada de Preço, cujo objeto atine a contratação de
empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia para pavimentar
ruas na sede do município de Campo Alegre de Lourdes- Convênio Caixa. O Edital completo
poderá ser adquirido na sua íntegra no setor de Licitação da Prefeitura, situada à Avenida Sete
de Setembro, s/n, Centro, Campo Alegre de Lourdes-Ba das 08:00 as 12:00- José Otavio
Gomes Mendes- Presidente da CPL- Campo Alegre de Lourdes-Ba, 13 de julho de - 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2017 PROC. ADM.: 108/2017.

TOMADA DE PREÇO 005/2017

CNPJ N: 14.215.826/0001-82

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2017 - Abertura: 28/07/2017 às 09h00min. (horário de Brasília) - Objeto: AQUISIÇÃO DE
RECARGA GÁS GLP para atender as necessidades das secretarias do município de Paripiranga. PREGÃO PRESENCIAL
N° 026/2017 - Abertura: 28/07/2017 às 14h00min. (horário de Brasília) - Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E
MATERIAL ODONTOLOGICO para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Paripiranga. Os
interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Comissão Permanente de Licitação situada na
Praça Municipal, 315, Bairro Centro, Paripiranga, Estado da Bahia, CEP. 48.430¬000, no horário das 8:00 às 12:00h,
telefax (75) 3279-2322. Paripiranga, 13 de Julho de 2017. Jossivalter Neto de Carvalho- Pregoeiro.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EMPRESAS PRIVADAS E SEUS
EMPREGADOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA – SICOOB CREDCOOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA.

A Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos, Empresas Privadas e seus Empregados
de Vitória da Conquista Ltda. – SICOOB CREDCOOP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39 do
Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 3.026 (três mil e vinte e seis), em condições
de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no Salão Paroquial
Dom Vital da Catedral, situado na Praça Joaquim Correia, S/N, Centro, Vitória da Conquista/BA, por não haver
acomodações suficientes ao número de associados na sede da Cooperativa, no dia 31 de julho de 2017,
obedecendo aos seguintes horários e quóruns para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento
ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 16h00 (dezesseis horas), com a presença
de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17h00 (dezessete horas), com a presença
de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a
presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Reforma do Estatuto Social dos seguintes pontos:
a. alteração do artigo 15, § 2°;
b. alteração do artigo 19, caput;
c. alteração do artigo 24, caput;
d. inclusão do inciso III no artigo 28;
e. alteração do artigo 34, parágrafo único;
f. alteração do artigo 49, inciso III;
g. alteração do artigo 56, § 1°;
h. alteração do artigo 57, caput e parágrafo único;
i. inclusão do § 2° no artigo 80;
j. alteração do artigo 91.
2. A provação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.
Vitória da Conquista, 14 de julho de 2017.
Rejane Silva de Almeida
Presidente

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esclareceu
ontem, após a sanção da lei
da Reforma Trabalhista, que
as novas regras valerão para
todos os contratos que estão
em vigor no país. Ele sinalizou também que a minuta
da medida provisória (MP)
que pretende alterar o texto,
distribuída a senadores hoje, não está ainda no formato
final. Apesar disso, o líder do
governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB-RR) confirmou e
que o texto será enviado como uma MP e não como projeto de lei, como chegou a ser
cogitado por Rodrigo Maia,
presidente da Câmara dos
Deputados. .
“Todos os contratos de trabalho serão contemplados
pela nova legislação”, disse
Nogueira. O ministro informou também que não há data ainda para o envio da MP
ao Congresso Nacional. Segundo ele, haverá na próxima semana uma reunião
com centrais sindicais para
escutar os pedidos também
desse segmento.
Antes dele, o líder do governo no Senado, Romero
Jucá (PMDB/RR), disse que a
MP será costurada com o relator da Reforma Trabalhista
na Câmara, Rogério Marinho (PSDB/RN), e com o Ministério do Trabalho.
“Estamos discutindo com
o tema com o ministro e o
relator Rogério Marinho, e
nós vamos construir coletivamente para a melhoria do
texto que veio da Câmara
dos Deputados”, afirmou.

A CPL torna público que será realizada, Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº. 8.666/93
Abertura: 01/08/2017 TP 005/2017 às 13:00h Obj: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia
com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de reforma ampliação do PSF II, sito à Rua Dr.
Milton Costa s/nº Bairro Muritiba, através do repasse de recurso financeiro do Ministério da Saúde, programa de
Requalificação de UBS, conforme especificações contidas no edital de licitação. O Edital completo poderá ser obtido
no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazaré - Bahia. Informação
(75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 13 de julho de 2017. Maiane A. Caldas Barreto -Presidente

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 27/07/2017, às 14h00, na Sala da COPEL,
o Pregão presencial - nº 024/2017, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento e
recargas de cilindros de oxigênios e gases medicinais, bem como atender as demandas desta prefeitura Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, nº 04, centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71) 3696 - 1903. Saubara,
27/06/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior- Pregoeiro Oficial

CNPJ nº. 02.528.151/0001-42 – NIRE nº. 294.000.2472-6

MP em costura será um trabalho conjunto. "Vamos
construir coletivamente a
melhoria do texto que veio
da Câmara. É um trabalho de
aprimoramento, não está se
anulando nenhuma posição".
Na cerimônia, ao lado de
Temer, estavam os principais apoiadores do projeto,
como o relator do texto na
Câmara, Rogério Marinho
(PSDB-RN), e Jucá, que foi o
relator da reforma no plenário do Senado. O terceiro
nome importante da reforma no Congresso, Ricardo
Ferraço (PSDB-ES) - que relatou o texto na Comissão de
Assuntos Econômicos - não
estava. O tucano defende o
desembarque do PSDB, mas
o partido parece, em seu
contexto global, que deverá
esperar pelo resultado político-econômicos dos “esforços” de Temer.

Reforma vale
para todos os
contratos, diz
ministro

CNPJ N: 13.798.152/0001-23

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
a aquisição de madeira de eucalipto tratada para confecção de parques Infantis e iluminação publica deste
município, que será realizada no dia 27 de julho de 2017, às 8:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O
edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512 Ibotirama-Ba, 14 de julho de 2017-Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
contratação de empresa especializada para implantação e locação de sistema DESIF no modelo ABRASF que execute
cruzamento de informações objetivando a fiscalização do ISSQN das Instituições financeiras e assemelhadas e que
efetue, além da cobrança do ISS futuro, cruzamento de dados para cobrança dos valores pretéritos abrangendo o
fornecimento de licença de uso de programa, a implantação, a manutenção, o suporte, o treinamento e a orientação
de pessoal necessário à finalidade do objeto, que será realizada no dia 28 de julho de 2017, às 8:30h, na sala de
Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo
telefone (77) 3698-1512 - Ibotirama-Ba, 14 de julho de 2017-Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto a
contratação de empresa especializada nos serviços de monitoramento e vigilância eletrônica 24 horas através
de sistema de alarmes com sensores de presença e monitoramento à distancia, CFTV (Circuito Fechado de TV);
rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por GPS/GSM/GPRS, que será realizada no dia 31 de julho de
2017, às 8:30h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações serão obtidas na sede da Prefeitura das
8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512 - Ibotirama-Ba, 14 de julho de 2017-Joelma P. dos Santos - Pregoeira.

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 026/17, no dia 27/07/17, às 09H00, cujo objeto é a contratação de Empresa para
aquisição de materiais permanentes e utensílios domésticos, visando atender a demanda da Secretaria de Educação
e Cultura do Município de 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, 12 de julho de 2017. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2017 PROC. ADM.: 110/2017.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 003/2017, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 028/17, no dia 28/07/17, às 09H00, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de desintetização e desratização de insetos e pragas em geral, para
atender as necessidades das Secretarias que compõem a estrutura administrativa, do Município de Iguaí/BA,
no exercício o ano de 2017 (dois mil e dezessete). 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, até o dia 25/07/2017. Iguaí/BA, 13 de julho de 2017.
Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO REAL

CNPJ N: 15.088.800/0001-83
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração
Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de Pregão Presencial nº. 0522017-PP, objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de 01(um) veículo tipo “sedan”,
zero quilômetro, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trãnsito para atender as
necessidades do Fundo Municipal da Assistência Social do Município de Rio Real - Bahia, Abertura 27/07/2017
às 09:00 horas, Rio Real -BA, 14 de julho de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração
Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de Pregão Presencial nº. 0532017-PP - Registro de Preços, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação para o
fornecimento parcelado de mobiliário para manutenção da secretaria Municipal de educação, escolas e creches
municipais pertencentes ao município de Rio Real - Estado de Bahia, Abertura 28/07/2017 às 09:00 horas, Rio
Real -BA, 14 de julho de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Rio Real avisa aos interessados, que se encontra disponível, na Sede da Administração
Municipal de segunda a sexta das 8:00 às 14:00 horas exceto feriados o Edital de Pregão Presencial nº. 0542017-PP, objetivando a contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico, para atender às
necessidades das secretarias de: Educação, Transportes, Infraestrutura e Serviços Públicos e Assistência Social,
Abertura 31/07/2017 às 09:00 horas, Rio Real -BA, 14 de julho de 2017. Edenilson Alves de Oliveira - Pregoeiro.

