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COREIA DO NORTE País dispara projétil
em teste, após lançamento de míssil
www.atarede.com.br/mundo
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Marvin Recinos / AFP

VENEZUELA Governo fecha cerco a
parlamento após motim fracassado

PARLAMENTARES SÃO
ACUSADOS DE CRIMES

Deputado é
preso e três
pedem asilo
após rebelião

FRANCE PRESSE
Caracas, Venezuela

O governo venezuelano fechou o cerco contra o parlamento da oposição após
um motim militar fracassado contra Nicolás Maduro,
com a prisão de seu vice-presidente e forçando três deputados a pedirem asilo em
sedes diplomática, uma ofensivainternacionalmentecondenada. Acusado, como outros nove colegas, de apoiar a
rebelião em 30 de abril, o vice-presidente do Parlamento,
Edgar Zambrano, foi preso na

noite de quarta-feira em uma
operação cinematográfica,
exibida nas redes sociais e
narrada no Twitter pelo próprio legislador.
Agentes do serviço de Inteligência chegaram com armas pesadas em um grande
comboio e interceptaram
Zambrano em seu veículo
4x4 em frente à sede do partido. O legislador se recusou
a descer do carro e foi necessário um reboque para levar o automóvel. Patrulhas
cortaram as ruas para permitir a rápida passagem do
reboque, que transportou o

Deputados venezuelanos
foram acusados pelo
Supremo Tribunal de
Justiça (STJ), da linha
oficial, por crimes como
traição à pátria e
conspiração

Arreaza
criticou os
governos ‘que
se solidarizam
com golpistas’

veículo até o Helicoide, o temido quartel-general do Serviço de Inteligência (Sebin).
Outros três deputados se
refugiaram em sedes diplomáticas para evitar sua prisão pelo motim liderado por
Guaidó. Richard Blanco está
na residência do embaixador da Argentina, e Mariela
Magallanes e Américo De
Grazia, na do embaixador da
Itália. Este último anunciou
sua decisão nesta quinta-feira no Twitter: “Não darei o
gosto à narcoditadura de
que me exiba como troféu e
me use como refém”.

“Se podemos falar em golpe de Estado na Venezuela,
aqui está: o desmonte do parlamento nacional”, disse
Guaidó em uma entrevista
coletiva na qual afirmou que
Maduro utiliza “terrorismo
de Estado para fazer crer que
controla o país”. Sorridente e
tranquilo, foi resguardado
por seu dispositivo de segurança habitual. “Não vamos
parar, vamos com as ruas. Este é um processo que termina
com a liberdade da Venezuela”, advertiu Guaidó, convocando um novo protesto nacional amanhã.
Alexey Nikolsky / Sputnik-AFP

II GUERRA MUNDIAL

Putin celebra aniversário
da vitória sobre Alemanha
THEO MERZ
France Presse, Moscou

O presidente russo Vladimir
Putin se comprometeu ontem a garantir o poder militar russo por ocasião do 74º
aniversário da vitória da
União Soviética contra a Alemanha nazista. Putin falou
diante de milhares de soldados e ex-combatentes na
Praça Vermelha, em Moscou, antes do desfile tradicional, em que novos equipamentos militares foram
apresentados.
“As lições da última guerra
são válidas mais uma vez.
Nós fizemos e faremos todo
o necessário para garantir as
capacidades de nossas for-

ças armadas”, disse ele. A
URSS perdeu mais de 27 milhões de pessoas durante a
Segunda Guerra Mundial.
A vitória de 1945 foi elevada a um mito fundador do
patriotismo e grandeza russos. A comemoração, cada
vez mais importante sob Putin, com seus dois feriados,
ocorre este ano em um contexto de fortes tensões com
o Ocidente e temores de uma
nova corrida armamentista
russo-americana.
Moscou anunciou que
pretende reforçar sua presença militar no Ártico, uma
região estratégica rica em recursos naturais. Desfiles militares ocorreram em outras
cidades em todo o país.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL 19/19. Menor Preço Global. Objeto: Reordenação de Luminotécnica, do Sistema de Iluminação Pública dos Logradouros, com fornecimento dos equipamentos necessários. Dia 22/05/19 às 9h. Informações: de 8 às 12h, na CPL. Irecê/Ba, 10/05/19. Joazino A. Machado/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

O Município de Taperoá, Estado da Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
N° 009/2019, Menor Preço por lote. A presente licitação tem como objeto e operação o registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de fardamentos em geral e equipamentos
de proteção individual para atender a demanda das diversas secretarias municipais de Taperoá, conforme
especificações constantes no anexo I do edital. A entrega e a abertura das propostas acontecerão no dia 22
de maio de 2019, às 09:00h, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira, 138, Taperoá - BA.
O Edital está à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 8:00 às 14:00 horas, no site:
www.prefeituradetaperoa.com.br, e e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com. Informações gerais através do site:
www.prefeituradetaperoa.com.br, por e-mail: licitacaotaperoa@gmail.com ou pelo tel. (75) 3664-1891.
Taperoá – BA, 09 de maio de 2019.
Murilo Bomfim Assis
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
CNPJ N: 14.105.183/0001-14

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 027/2019,
dia 22.05.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Aquisição de Kit Higiênico para crianças do município de Bom Jesus da Lapa , Bahia, na modalidade menor preço por lote. Edital em até 24hs na sede e no
http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da
Lapa, 10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 028/2019,
dia 22.05.2019 às 15:00h no site www.licitações-e.com.br para: Aquisição de Kit Leve Lanche para crianças
do município de Bom Jesus da Lapa, Bahia, na modalidade menor preço por lote. Edital em até 24hs na sede e
no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da
Lapa, 10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 029/2019,
dia 23.05.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Aquisição de Medicamentos Judiciais para município de Bom Jesus da Lapa, Bahia, na modalidade menor preço por lote. Edital em até 24hs na sede e no
http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da
Lapa, 10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº
030/2019, dia 23.05.2019 às 15:00h no site www.licitações-e.com.br para: Contratação de Empresa prestadora
de Serviço de Seguro de Veículos para município de Bom Jesus da Lapa, Bahia, na modalidade menor preço por
lote. Edital em até 24hs na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link:
www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da Lapa, 10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 031/2019,
dia 24.05.2019 às 09:00h no site www.licitações-e.com.br para: Aquisição de Eletroeletrônicos para o município de Bom Jesus da Lapa, Bahia, na modalidade menor preço por lote. Edital em até 24hs na sede e no
http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao e no link: www.licitacoes-e.com.br. - B. J. da
Lapa, 10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PP n° 019/2019 no dia 22.05.2019 as 16:30h para:
Aquisição de outdoor para todas secretárias do município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, conforme demais especificações constantes no edital. Edital na sede, no site http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao
- B. J. da Lapa, 10.05.2019. Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa realizará o PP n° 020/2019 no dia 23.05.2019 as 16:30h para:
Aquisição de Cobertura Metálica para o município de Bom Jesus da Lapa - Bahia, conforme demais especificações
constantes no edital. Edital na sede, no site http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B.
J. da Lapa, 10.05.2019. Alderacy Santos Silva - Pregoeiro.

AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019
A CPL da PM de B. J. Lapa realizará licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2019, dia 28.05.2019
às 09:00h em sua sede para: Reforma e Ampliação da Escola da Favelândia no Município de Bom Jesus da
Lapa - Bahia. Edital na sede e no http://bomjesusdalapa.ba.gov.br/publicacoes/editais_de_licitacao - B. J. da Lapa,
10.05.2019 - Alderacy Santos Silva - Presidente da CPL.

A ofensiva gerou uma forte condenação dos países
que apoiam Guaidó. “A detenção arbitrária (de Zambrano) é ilegal e indesculpável. Maduro e seus cúmplices são diretamente responsáveis pela segurança de
Zambrano. Se ele não for libertado imediatamente, haverá consequências”, alertaram os Estados Unidos na
conta do Twitter de sua embaixada em Caracas.
A União Europeia denunciou a prisão de Zambrano
como “outra violação flagrantedaConstituiçãodopaís”que

“obedece a motivos políticos
para silenciar a Assembleia
Nacional” e exigiu sua libertação com urgência. O Grupo
Lima – de 12 países americanosquereconhecemGuaidó–
repudiou “a decisão da Assembleia Nacional Constituinte ilegítima de violar arbitrariamente a imunidade
parlamentar dos deputados”.
O chanceler venezuelano,
Jorge Arreaza, disse ontem
que “os governos que se solidarizam com os golpistas
se tornam cúmplices do levante militar inconstitucional”, assinalou.

INGLATERRA

BBC demite apresentador
por tuíte racista sobre bebê
ESTADÃO CONTEÚDO
Londres

Putin cumprimenta militares no Dia da Vitória

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

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PE 026/2018/SMS

O Secretário de Saúde do Município de Lauro de Freitas, no uso de suas atribuições, REVOGA o PE nº
026/2018/SMS, cujo Objeto é o Registro de Preço para aquisição de insumos para Diabetes para atender as
demandas do Município de Lauro de Freitas - BA, em razão de ajuste nas especificações dos itens do Termo de
Referência DATA DA REVOGAÇÃO 08/05/2019. ERASMO ALVES DE MOURA.SECRETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS

PREGÃO PRESENCIAL SRP 13/19. Objeto: fornecimento de refeições. Menor Preço Global.
Dia 23/05/19 às 9h. //// PREGÃO PRESENCIAL 12/19. Objeto: Manutenção de equipamentos
odontológicos. Menor Preço Global. Dia 22/05/19 às 9h. Informações: de 8 às 12h, na CPL,
Pç dos Poderes, 95, tel. 7736442152/53. Brotas de Macaúbas/Ba, 10/05/19. Elane Gomes
Oliveira/Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PMI/BA
O Pregoeiro da Prefeitura Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PMI/BA, do tipo menor preço mensal por item, tendo
como objeto contratação de pessoa física ou jurídica para prestação dos serviços de Transporte Escolar com
motorista para atender os alunos da Educação Básica e Ensino Médio, residentes na zona rural com destino
às escolas da zona urbana e povoados nos turnos matutino, vespertino e noturno, em ônibus, microônibus, kombi e van, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais do Município de Ibotirama e o
Transporte Escolar Fluvial com condutor, para transportar professores, alunos da Educação Básica, material
pedagógico e merenda escolar, com trajetos de Ibotirama e povoados para: Ilha do Saco, Ilha do Gado Bravo,
Ilha Grande, Ilha da Gaivota, Ilha do Cipó, Ilha Pequena e vice e versa, em atendimento à demanda escolar do
Município, que será realizada no dia 22 de maio de 2019, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura.
O edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77
3698-1512. Neylon Nichelle P. de Sá Teles - Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 30823954.2019.CPL SFIEB.PE. 0056.FIEB
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de água mineral.
Abertura: 21/05/2019 às 09h

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30824225.2019.CPL SFIEB.PE.0061.SENAICI
Objeto: Prestação de serviços de planejamento e execução dos Processos Seletivos de 2020.1,
2020.2, 2021.1 e 2021.2, para ingresso de alunos nos Cursos de Graduação ofertados pelo SENAI
CIMATEC
Abertura: 21/05/19 às 09h

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30824214.2019.CPL SFIEB.PE.0060.FIEB
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet dedicada.
Abertura: 21/05/19 às 09h
Retirada dos Editais no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 10/05/2019
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2019 A Pregoeira oficial do Município de Pedrão - Ba, comunica aos

interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 014/2019 – BB n º 763148,
que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS, COM MONTAGEM E
DESMONTAGENS, VISANDO À EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDRÃO, cujo a sessão de abertura do referido certame será no dia 22/05/2019 ás 10 horas
(horário Bahia), através do site WWW.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações e/ou edital
devidamente atualizado e seus anexos, através do site WWW.licitacoes-e.com.br e http://www.pedrao.ba.gov.
br/diarioOficial. Maiores informações Tel. (75) 3428-2124. E-mail: licitacaopedrao@gmail.com Jessica Oliveira
Souza Barreto - Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2019 A Pregoeira oficial do Município de Pedrão - BA, comunica aos
interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 015/2019 – BB n º 766192, que
tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DE POÇO ARTESIANO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, cujo a sessão de abertura do referido certame será no dia
22/05/2019 ás 14 horas (horário Bahia), através do site www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter
informações e/ou edital atualizado e seus anexos, através do site www.licitacoes-e.com.br e http://www.pedrao.
ba.gov.br/diarioOficial. Maiores informações Tel. (75) 3428-2124. E-mail: licitacaopedrao@gmail.com PedrãoBa 09 de maio de 2019. Michele Evangelista dos Santos - Pregoeira

A emissora pública britânica BBC demitiu ontem um
de seus apresentadores depois que ele usou a foto de
um chimpanzé em um tuíte
sobre o nascimento do filho
do príncipe Harry e da duquesa de Sussex, Meghan
Markle, o primeiro bebê inter-racial da história recente
da realeza britânica.
Danny Baker, DJ que comandava programa semanal na BBC Radio 5 Live, informou em conta do Twitter
ontem que foi demitido
após publicar foto em que
um casal aparece de mãos
dadas com chimpanzé

acompanhado do texto: “Bebê real deixa o hospital”.
O tuíte foi publicado na
quarta-feira, mesmo dia em
que Harry e Meghan divulgaram as primeiras fotos e o
nome do bebê, Archie Harrison Mountbatten-Windsor. A mensagem foi considera racista por conta da origem da família de Meghan,
cuja mãe, Doria Ragland, é
afro-americana.
Baker, de 61 anos, afirmou
que a ideia era fazer uma
piada “sobre a realeza vs animais de circo em roupas elegantes”. O post original foi
excluído da rede social. “(Foi
um) grande erro, com certeza. Grotesco”, escreveu o
apresentador em post.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
PREGÃO PRESENCIAL 11/19. Objeto: fornecimento de refeições (quentinhas). Dia 22/05/19 às 10h. //// PREGÃO PRESENCIAL 13/19. Objeto: fornecimento de água mineral. Dia 22/05/19 às 11h. //// PREGÃO PRESENCIAL 14/19. Objeto: fornecimento de medicamento e material penso. Dia 23/05/19 às 10h. Edital: na sede,
Rua Dr. André Negreiro, 103. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.com. Candeal/Ba, 08 de maio de
2019. Lucilene Alves Gonçalves. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 23/19. REPUBLICAÇÃO. Dia 27/05/19 às 14h. Menor preço global por lote. Objeto:
aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básica (exclusiva ME/EPP).
///// PREGÃO PRESENCIAL SRP 25/19. REPUBLICAÇÃO. Dia 28/05/19 às 9h. Menor preço global por lote. Objeto: aquisição de medicamentos. Informações/Edital: na CPL, tel. 7436262098, de 8 às 12h ou licitacao@
mundonovo.ba.gov.br / http://www.mundonovo.ba.gov.br. Mundo Novo/Ba, 10 de maio de 2019. Bárbara
C. Costa de Castro. Pregoeira.
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUZEIRO – SAAE
PREGÃO PRESENCIAL (SAAE) 18/19 – SRP. Objeto: aquisição de EPI. Dia 23/05/19 às 8:30h. //// PREGÃO PRESENCIAL (SAAE) 19/19 – SRP. Objeto: aquisição de bobinas de papel térmico a serem utilizadas nas maquinas de coleta de dados e impressão das faturas de água. Dia 24/05/19 às 8:30h. //// PREGÃO PRESENCIAL
(SAAE) 20/19 – SRP. Objeto: aquisição de bombas elétricas e acessórios. Dia 24/05/19 às 14:30h. Editais:
tel. 7436149800/36149803 ou e-mail saae.licitacoes@hotmail.com. Juazeiro/Ba, 10/05/19. Acácio Santos
Siqueira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL Nº 30-2019
O Pregoeiro de Ibirapitanga, fará realizar no dia 23/05/2019 às 08:30 horas, no Prédio Sede da Prefeitura
Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste Município, na modalidade
Pregão Presencial de nº. PP-30-2019, Menor Preço por lote único, cujo objeto contratação de pessoa
jurídica para fornecimento móveis escolar para atender a rede pública escolar deste município, conforme
o Edital e seus anexos. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, que poderá
ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h, até o dia 22 de maio
de 2019, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.ba.io.org.br, no
link licitações - pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º, IV, da Lei n.
10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº. 002-2019-CR
A Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Ibipitanga, através da Comissão Permanente
de Licitações e Comissão Técnica Permanente para Credenciamento, tornam público a abertura de processo
administrativo de Chamamento Público para credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços de transporte escolar, utilizando veículos em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Nacional, destinado ao transporte dos alunos matriculados nas
redes municipal e estadual de ensino do município de Ibipitanga/BA, conforme especificações detalhadas
no instrumento convocatório. O credenciamento será iniciado a partir da publicação deste aviso, no setor
de licitações da Prefeitura Municipal de Ibipitanga, localizada na Av. Cleriston Andrade, 815 - centro - Ibipitanga-Ba, CEP: 46.540-000. Edital disponível http://www.ibipitanga.ba.io.org.br/diarioOficial, podendo ser
consultado/adquirido na íntegra ou na Prefeitura, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Informações
(77) 3674-2022. Ibipitanga-Ba, 09 de maio de 2019.Laís Venância Oliveira Paixão Vieira-Presidente da CPL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0005/2019

Pregão Eletrônico Nº 0005/2019. Abertura: 23/05/2019 às 10:00 horas – Objeto: Vigilância
e segurança patrimonial presencial: 03.25 – Sites: www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.
licitacoes-e.com.br – n° 766129
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos, gratuitamente, nos sites
acima relacionados. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos no Instituto do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos - INEMA, situado na Avenida Ulysses Guimarães, nº. 600 - CAB, das 08:30
às 12:30 e das 13:30 às 17:30 horas, através do telefone (71) 3118-4471, Fax: (71) 3118-4472,
ou ainda, através do e-mail: tanila.cunha@inema.ba.gov.br.
Salvador-BA, 09/05/2019 - Tanila Bispo da Cunha – Pregoeira Oficial.

INEMA

