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SALVADOR SEXTA-FEIRA 15/1/2016

GESTÃO O PPA 2016-2019 foi sancionado pela presidente da República com 78 vetos e publicado ontem no Diário Oficial

Dilma veta auditoria no plano plurianual
Eraldo Peres/ AP Photo/ 18.12.2015

FOLHAPRESS
Brasília

A proposta do PSOL de realizar uma auditoria da dívida pública com participação de entidades da sociedade civil foi vetada pela
presidente Dilma Rousseff.
A iniciativa, uma das bandeiras mais tradicionais dos
partidos de esquerda, fazia
parte do PPA (Plano Plurianual) 2016-2019, que foi sancionado pela presidente
com 78 vetos.
No texto publicado, ontem, no “Diário Oficial da
União”, o governo federal
justifica o veto ao afirmar
que as informações relativas
à contratação, composição e

custo da dívida pública federal “são ampla e periodicamente divulgadas” pelo
Tesouro Nacional e pelo
Banco Central, “garantindo
transparência e controle social”. O governo afirma que
ocorrem ainda auditorias
internas e externas regulares realizadas pela CGU

Presidente
argumenta que
já ocorrem
auditorias da
CGU e do TCU

A proposta do deputado Edmilson Rodrigues (PSOL-PA)
foi aprovada pela Comissão
de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados e
acatada pelo relator do PPA,
deputado
Zeca
Dirceu
(PT-PR). O governo federal
afirma ainda que ela poderia alcançar a dívida de estados, Distrito Federal, municípios e empresas estatais,
o que resultaria em “confronto com o pacto federativo garantido pela Constituição”.
Também foi vetado o ar-

Dilma Rousseff afirma que vetou ações redundantes

tigo que obrigava o governo
a garantir fontes de recursos
para proposições em tramitação no Congresso.
Segundo o veto, a iniciativa seria incompatível com
os recursos orçamentários
do período, tendo em vista o
número de projetos que tramitam no Legislativo e seu
potencial de despesas.
A maior parte dos vetos se
refere a ações classificadas
pelo governo como redundantes em relação a outros
objetivos do PPA, como aumentar a geração de energia
a partir de fontes de energia
renováveis, ou que elevavam
metas além da disponibilidade de recursos para tais
gastos.

não viu, não ouviu falar, não
deu coisa nenhuma e, aliás,
quem é mesmo esse tal de
Collor? Como já disse que
nunca teve nenhuma relação com o diretor de Finanças e Serviços da BR Nestor
Cerveró, hoje delator da Lava
Jato. Mas, se Collor não tinha
nada com a BR, por que e
para que ele recebeu o diretor de Finanças da empresa no aconchego da Casa da
Dinda? E por orientação de
quem?
Juntando as pontas: o procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, escreveu numa denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal que
Lula entregou a BR para Collor e loteou a subsidiária da
Petrobrás em troca de apoio
político. E, em delação, Cerveró disse que Lula lhe deu
de presente uma diretoria

(justamente de Finanças,
não custa repetir...) como recompensa por sua atuação
junto ao banco Schahin para
desviar uma graninha para
o PT.
Há, portanto, algum motivo para o presente de Lula
para Cerveró, mas nada explica, à luz do dia e da lógica,
que ele tenha jogado a subsidiária da Petrobrás no colo
de Collor (sem trocadilho,
por favor). É um mistério.
As histórias do sindicalista Lula e do "playboy" Collor
cruzam em 1989, na primeira eleição direta para presidente da República após a
ditadura militar. Collor não
teve o menor prurido nem
ao jogar na TV a história de
uma ex-namorada e de uma
filha de Lula Foi um golpe
baixo ao quadrado: além de
não se falar da filha dos ou-

guerrinha política, previu
que Collor faria um mandato "extraordinário" no Senado e meteu o ex-presidente no Aerolula. Agora, o procurador-geral informa que o
meteu também na BR Distribuidora
Dorival Caymmi escreveu
e Carmen Miranda imortalizou uma pergunta que
atravessa o País há décadas:
"O que que a baiana tem?" E
ensinou: "Ai, quem não tem
balangandãs não vai no
Bonfim/ Oi, quem não tem
balangandãs não vai no
Bonfim". Hoje, a pergunta é
outra: o que que o Collor
tem? Deve ter muito rosário
de ouro, uma bolota assim e
põe balangandãs nisso! Não
foi por Alagoas e pelo PTB
que ele chegou no Bonfim.
Muito menos na BR Distribuidora.

(Controladoria-Geral
da
União) e pelo TCU (Tribunal
de Contas da União).

Estados e municípios

O mistério Lula-Collor

Eliane Cantanhêde
Jornalista

Precisa-se criar, urgentemente, uma comissão multidisciplinar, com policiais,
procuradores, advogados,
cientistas políticos, economistas, matemáticos, gestores públicos e, claro, psiquiatras, para a sociedade brasileira tentar entender a incrível relação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando
Collor de Mello.
Em 28 de junho, perguntou-se exatamente neste espaço por que raios a UTC
teria doado R$ 20 milhões
para Collor, duas décadas

depois do impeachment.
Afora o detalhe de que foi
mais ainda que R$ 20 milhões, a nova pergunta é por
que diabos Lula teria dado
de presente para Collor uma
estatal preciosa como a BR
Distribuidora. Nem Freud
explica.
Collor é de Alagoas, Estado
pequeno com apenas nove
dos 513 deputados federais, e
é do PTB, partido que é o
oitavo da Câmara, tinha 18
deputados em 2014 e elegeu
25. Detalhe: nenhum dos
eleitos por Alagoas é do partido. Então, fica difícil compreender, com base na política e na aritmética, o que
Lula tanto pretendia lucrar
ao entregar a BR para Collor.
Certamente, não eram votos
no Congresso, ou só votos no
Congresso.
Lula dirá que não sabe,

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANÓPOLIS

Pregão Presencial SRP nº 008/2016, dia 29/01/2016, as 10:00h na sede da Prefeitura Municipal.
Objeto: Futura e eventual aquisição de pneus para veículos leves, pneus, câmaras, protetores
para veículos pesados e baterias. Valor do Edital: R$ 50,00. Informações: Setor de Licitações,
fone: (74) 3657.1010. e-mail: cpl@lapao.ba.gov.br, das 08 às 12 horas – Lapão-BA 14/01/2016 –
Ivanilson Carvalho Rocha– Pregoeiro

PP 02/16. Dia 28/01/16 as 9:30h. Objeto: fornecimento de combustíveis e lubrificantes. PP 03/16. Dia
29/01/16 as 9:30h. Objeto: fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, de climatização,
refrigeração, informática, moveis e equipamentos médicos odontológicos e hospitalares, para
estruturação da rede de atenção básica, conf. proposta 13627.062000/1140-01 e 13613883/1140-01 do
FNS. Edital na sede, Pç João Nery, 48, Centro, de 8 as 12h. Info 75 36942114 ou e-mail licitacoessantanopolis@gmail.com. Santanópolis 15/01/16. Antonio Roque O. Carneiro. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

CNPJ: 13.891.528/0001-40

CNPJ N: 14.197.586/0001-30
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

Sessão - dia 27/01/2016 às 08:30horas, na Sala da Comissão, na Rua Senador Pedro Lago, nº 40, Centro.
Objeto. Contratação de empresa para Aquisição de uniformes escolares destinados aos alunos da
Educação Infantil(turmas pré-escola), Creches e Ensino Fundamental deste município. Informações
com a Comissão Permanente de Licitações, das 8:00 às 14:00 ou pelo tel. (74) 3621-2590. Elber Araujo
dos Santos- Pregoeiro.

CNPJ: 13.891.528/0001-40

Pregão Presencial SRP nº 009/2016, dia 29/01/2016, as 14:30h na sede da Prefeitura Municipal.
Objeto: Futura e eventual locação de ônibus, micro-ônibus e veículo leve para atender ao TFD.
Valor do Edital: R$ 50,00. Informações: Setor de Licitações, fone: (74) 3657.1010. e-mail:
cpl@lapao.ba.gov.br, das 08 às 12 horas – Lapão-BA 14/01/2016 – Ivanilson Carvalho Rocha–
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
CNPJ N: 13.827.019/0001-58

PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados à manutenção das Unidades de Saúde da
Família e da Farmácia Básica. DATA: 28/01/2016 HORÁRIO: 08:30. LOCAL: Prefeitura Municipal.
Informações através do e-mail: licitacaodmc@gmail.com ou pelo telefax 75 3648-2127 / 2169. Dom
Macedo Costa, 14/01/2016. Luiz Carlos Lima Sales - Pregoeiro.

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O Sindicato dos Administradores do Estado da Bahia – SINDAEB comunica aos administradores sediados na sua base sindical que a AGO de
05/12/2015, aprovou o valor de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais)
para a Contribuição Sindical de 2016. As guias para pagamento serão
encaminhadas pelo correio aos endereços constantes de nosso cadastro,
os não cadastrados poderão solicitar a guia através do telefone da entidade (71 - 33419322). Adm. Ramiro Lubián Carbalhal – Presidente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA

EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 6ª R M
19º BATALHÃO DE
CAÇADORES

Ministério da
Defesa

Concorrencia nº 01/2008-19º BC
O 19º BATALHÃO DE CAÇADORES (19º BC) realizará no dia 22 de
fevereiro de 2016, licitação, na modalidade CONCORRENCIA, Nº 01/2008,
tipo maior oferta, para Arrendamento de parcela do imóvel determinado
na cláusula primeira, assim descrito como uma área medindo 16,00 m X
10,00 m, totalizando 160 m2 (cento e sessenta metros quadrados) conforme
ANEXOS I do Edital de Licitação referente. A área deverá ser explorada,
exclusivamente, para a instalação de uma TORRE DE TELEFONIA
MÓVEL. Os interessados podem adquirir o edital diretamente no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

ERRATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.904/0001-59
PREGÃO PRESENCIAL
Objeto:Aquisição de diversos materiais de expediente para serem utilizados na manutenção das
atividades das secretarias de educação e cultura, saúde e saneamento, desenvolvimento social e
administração e finanças do município de Floresta Azul. Regência: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93,
Decreto Municipal 070/2014. Data de Realização: 26/01/2016 - Horário 09:30h. Informações: Sede da
Prefeitura. Sandra Maísa Baldoino Cardoso Marcelino - Prefeita Municipal
PREGÃO PRESENCIAL
Objeto:Aquisição de diversos materiais odontológicos para serem utilizados na manutenção do
programa de saúde bucal nas unidades de saúde da família no âmbito do município de Floresta
Azul. Regência: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93, Decreto Municipal 070/2014. Data de Realização:
27/01/2016 - Horário 09:30h. Informações: Sede da Prefeitura. Sandra Maísa Baldoino Cardoso
Marcelino - Prefeita Municipal
PREGÃO PRESENCIAL
Objeto:Aquisição de diversos materiais elétricos, hidráulicos e de construção para manutenção das
atividades de urbanização e reforma da secretaria de desenvolvimento urbano e reparos e reformas
das creches deste município e distrito. Regência: Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93. Data de Realização:
28/01/2016 - Horário 09:30h. Informações: Sede da Prefeitura. Sandra Maísa Baldoino Cardoso
Marcelino - Prefeita Municipal

Tudo que você vai ler, assistir, ouvir, vestir
e experimentar por aí,
você vê antes aqui.
2 +.
Todo dia no seu
jornal A TARDE.

LICITAÇÃO 002/2016
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2016

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino
em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Tipo: Menor preço. Data:
26/01/2016 às 14h30 (horário de Brasília). Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, Av. Sampaio,
nº 344, Centro, nos dias úteis, das 09hs00 às 12hs00 e das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8361.
Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. FSA, 14/01/2016. Caroline Suzart Cotias Freitas – Pregoeira.

Edital de Chamada Pública 06/2016

A Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR através da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional - CAR, torna público o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 06/2016,
visando a seleção de Subprojetos Orientados para o Mercado na Cadeia Produtiva de
Aquicultura e Pesca. Objeto: apoio técnico e financeiro, não reembolsável, para investimentos em Subprojetos Orientados para o Mercado na cadeia produtiva da Aquicultura e Pesca
Artesanal, os quais serão selecionados a partir da Manifestação de Interesse de organizações
produtivas do Estado da Bahia. Valor Global: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Prazo
para Apresentação das propostas: através do preenchimento eletrônico do formulário de
Manifestação de Interesse disponível no site www.car.ba.gov.br durante o período de
01/02/2016 a 29/02/2016. Disponibilidade do Edital: no portal eletrônico www.car.ba.gov.br.
Esclarecimentos: A CAR prestará os esclarecimentos necessários, por meio de sua
representação nos Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar - SETAF e na Sede da
Empresa localizada na Avenida Luís Viana Filho, nº 250, Conjunto SEPLAN - Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA ou ainda por e-mail: duvidasdoedital6@car.ba.gov.br.

Edital de Chamada Pública 05/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

CNPJ N: 14.105.217/0001-70

O Município de Malhada - BA, torna público a retificação da Tomada de Preços nº 005/2016,
publicado na edição nº 1014, ano VIII, em 11 de janeiro de 2016, em virtude de erro de digitação
verificado posteriormente.
Onde lê-se: Objetivando a contratação de empresa para empreitada global de material e mão
de obra para pavimentação de vias públicas em paralelepípedo na sede deste município,
conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Leia-se: Objetivando a contratação de empresa para empreitada global de material e mão de
obra para pavimentação de vias públicas em paralelepípedo no Distrito de Canabrava,
conforme especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Malhada
- BA, 14/01/2016. Jose Marcos Soares de Souza - Presidente da CPL

tros em vão, o próprio Collor
tinha um filho em situação
semelhante à de Lurian.
Collor eleito, Lula foi à forra com unhas, dentes e as
feras do PT. Em aliança com
policiais, procuradores e jornalistas, ele, José Dirceu,
Aloizio Mercadante e os Waldomiros Diniz da liderança
petista na Câmara foram expondo os Fiat Elba, as cascatas da Casa da Dinda e os
dossiês do PC Farias que geraram os caras-pintadas e
enterraram o mandato de
Collor.
Zero a zero? Passados os
oito anos de inelegibilidade,
eis que Collor não apenas
volta das profundezas do
ocaso como é recebido com
pompa e circunstância pelo
adversário cruento. Abraçado a ele, Lula reduziu os embates anteriores a mera

A Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR através da Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional - CAR, torna público o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA nº 05/2016,
visando a seleção de Subprojetos Orientados para o Mercado para a Cadeia Produtiva de
Caprinovinocultura. Objeto: apoio técnico e financeiro, não reembolsável, para investimentos em Subprojetos Orientados para o Mercado na cadeia produtiva da caprinocultura e
ovinocultura, os quais serão selecionados a partir da Manifestação de Interesse de
organizações produtivas da agricultura familiar e de empreendimentos de economia
solidária do Estado da Bahia. Valor Global: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Prazo
para Apresentação das propostas: através do preenchimento eletrônico do formulário de
Manifestação de Interesse disponível no site www.car.ba.gov.br durante o período de
01/02/2016 a 29/02/2016. Disponibilidade do Edital: no portal eletrônico www.car.ba.gov.br.
Esclarecimentos: A CAR prestará os esclarecimentos necessários, por meio de sua
representação nos Serviços Territoriais de Apoio a Agricultura Familiar - SETAF e na Sede da
Empresa localizada na Avenida Luís Viana Filho, nº 250, Conjunto SEPLAN Centro Administrativo da Bahia, Salvador/BA ou ainda por e-mail: duvidasdoedital5@car.ba.gov.br.

EMPRESA BAIANA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA S/A
– EBDA – EM LIQUIDAÇÃO – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores Acionistas da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola S/A - EBDA – Em Liquidação – para reunir-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede da
EBDA, localizada na Avenida Dorival Caymmi, 15.649, Itapuã, CEP:
41635-150, nesta Capital, às 10h do dia 21 de janeiro de 2016, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: 1) Balanço das ações
realizadas no período da Liquidação; 2) Prazo da Liquidação; 3) O
que Ocorrer. Salvador, 12 de janeiro de 2016. Maria do Rosário Costa
Muricy - Liquidante da EBDA.

EBDA
PREFEITURA MUNICIPAL DIAS D’ÁVILA
EXTRATO DE CONTRATO N.º 003/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015297 OBJETO: Contratação de empresa de consultoria especializada
para a execução do GERENCIAMENTO DAS OBRAS E DO PROJETO SOCIAL DO PROGRAMA DE
SANEAMENTO INTEGRADO NAS BACIAS DOS RIOS IMBASSAÍ E JACUMIRIM – DIAS D’AVILA – BAHIA,
conforme especificações e quantitativos estimados constantes no Edital, seus anexos e na Proposta de
Preços da CONTRATADA. MODALIDADE: Concorrência Pública Nº 002/2015 NOME DO CONTRATADO:
JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ sob o nº 40.376.139/0001-59 PRAZO DE VIGÊNCIA E
EXECUÇÃO: Será de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato;
VALOR GLOBAL: R$ 3.487.341,36 (três milhões quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e quarenta e
um reais e trinta e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão/Unidade: 07/701; Atividade:
15.451.006.2034; Elemento de despesa: 33.90.35.00; Subelemento: 00; Fonte de recursos: 00/24. DATA
DA ASSINATURA: 11 de janeiro de 2016. Jussara Márcia do Nascimento - Prefeita Municipal
PREGÃO PRESENCIAL – nº 003/2016
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 28/01/2016, às 09h, na Sala da
COPEL, a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, Cujo o objeto é a Contratação de
empresa especializada para fornecimento de cesta básica, visando o atendimento das demandas da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Proteção Social - SEDES. Informações e/ou Edital no Site da
Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Dias
d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n. Tel. nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71)
3648-3502. Dias d’Ávila, 14/01/2016 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA – nº 007/2015
O Presidente da Copel da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que fica suspensa a
licitação na modalidade Concorrência Pública nº 007/2015, cujo objeto Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do Município de Dias d’Ávila/Ba, no âmbito da Atenção
Básica, Média e Alta Complexidade , que estava marcada para o dia 18/10/ 2016 às 08h30, em virtude
da necessidade de análise de impugnação apresentada. O aviso da nova data da licitação em questão
será publicada nos meios oficiais. Os interessados poderão obter informações na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias D’Ávila, situada na Praça dos Três
Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel nº: (71) 3648-3503 e Fax nº (71) 3648-3502. Dias
d’Ávila, 14 de Janeiro de 2016 – Mateus Oliveira Souza – Presidente da Copell.

COMUNICADO
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA VENDA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
E DOS EDF. EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO ESTADO DA BAHIA SECOVI-BA, comunica aos condomínios residenciais, comerciais e mistos, associações de
moradores, administradoras de condomínios e de imóveis próprios ou de terceiros,
empresas incorporadoras, de desenvolvimento urbano, de intermediação (imobiliárias) ou
de compra e venda de imóveis próprios, patrimoniais, loteadoras, flats e shopping centers,
com código da atividade econômica (CNAE) sob os números 41.10-7/00, 68.10-2/01,
68.10-2/02, 68.10-2/03, 68.21-8/01, 68.21-8/02, 68.22-6/00, 81.11-7/00, 81.12-5/00 e
94.99-5/00 enquadradas no quadro de contribuintes deste sindicato que deverão pagar a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA referente ao exercício de 2016 até o dia 31/01/2016
conforme preceitua os artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O Sindicato já encaminhou, pelos Correios, as guias de cobrança e aqueles que não
receberem, devem retirar as guias pelo site www.secovi-ba.com.br. O pagamento da
obrigação fora do prazo estabelecido em lei acarreta à empresa ou ao condomínio o
recolhimento do valor principal acrescido de multa e juros, com possibilidade ainda de
autuação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ficando ainda sujeitos às penalidades
previstas nos artigos 607 e 608 da CLT. Maiores informações pelo fone 71-3272.7272 –
Kelsor Fernandes – Presidente.
Salvador 15 de janeiro de 2016

AVISO DE PRORROGAÇÃO
A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COPEL, com
fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal
nº 6.148/2002, Decreto Municipal nº 13.724/02 e Lei Federal
nº 8.666/93, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico
nº 013/2016, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA DESFIBRILADOR, que fica
prorrogada para o dia 28/01/2016 (início do recebimento de
propostas), até 9h do dia 29/01/2016, (abertura das propostas)
às 10h e (sessão de disputa de preços), às 11h, horário de Brasília.
Salvador, 12 de janeiro de 2016. Ignácio Tito Torres Santos –
Presidente em exercício/COPEL.

