B6

SALVADOR SEXTA-FEIRA 5/11/2021

BRASIL

PROJETO Senado proíbe discriminação
a doadores de sangue homossexuais
www.atarde.com.br/brasil

brasil@grupoatarde.com.br

PANDEMIA Número de pessoas com dose em atraso de mais de 15 dias dobrou,
entre 25 de setembro e 25 de outubro, saltando de 7 milhões para 14 milhões

Mais de 14 mi de brasileiros
estão com 2ª dose atrasada

VINÍCIUS LISBOA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Um estudo da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz)
aponta que mais de 14 milhões de brasileiros estão
com a segunda dose da vacina contra Covid-19 em
atraso de mais de 15 dias. A
informação foi divulgada
ontem no segundo Boletim
VigVac, produzido pela Fiocruz Bahia, com base em dados até 25 de outubro.
Os pesquisadores ressaltam que o número de pessoas
com a dose em atraso de mais
de 15 dias duplicou, entre 25
de setembro e 25 de outubro,
saltando de cerca de 7 milhõespara14.097.777.Cercade
metade dos atrasados já deveria ter tomado a segunda
dose há mais de 30 dias e 14%
deles já perderam o prazo há
mais de 90 dias.

A análise levou em conta
apenas atrasos de mais de 15
dias por considerar o tempo
de entrada das informações
na Rede Nacional de Dados
em Saúde (RNDS) e por entender que um tempo curto
de atraso pode ocorrer por
motivos de dificuldade de
agendamento e indisponibilidade das pessoas para se
vacinarem. Além disso, os
pesquisadores ponderam
que o risco individual não é
elevado em um intervalo relativamente curto de demora na conclusão do esquema
vacinal.
Entre as vacinas utilizadas
no Brasil, AstraZeneca, Coronavac e Pfizer requerem a
aplicação da segunda dose
para que a imunização seja
considerada completa. O número de atrasos para a AstraZeneca é de 6.739.561; Coronavac, 4.800.920; e Pfizer,

2.557.296. Os dados do atraso
na segunda dose podem ser
consultados em um painel
mantido pela Fiocruz Bahia.

Motivos indicados

Os pesquisadores alertam
que o atraso diagnosticado
no sistema de informações
do Ministério da Saúde pode
ser justificado por diferentes razões, como a própria
demora em buscar a segunda dose, a lentidão para registro na base de dados, o
esgotamento e a sobrecarga
das equipes de gestão, vigilância e atenção à saúde, a
disseminação de notícias
falsas sobre a imunização, a
falta de estoque de reserva
de imunizantes e mortalidade, dentre outros.
Apesar dessa variedade de
possibilidades, a pesquisa
ressalta que os gestores de
saúde devem fazer uma aná-

lise cuidadosa para identificar as causas mais prováveis do atraso em cada localidade. “Este diagnóstico
será útil para orientar as
ações de estímulo à população para completar o esquema vacinal”, recomendam.
“É fundamental adotar estratégias para aumentar a
adesão ao esquema vacinal
completo, uma vez que os
estudos sobre efetividade de
vacinação têm demonstrado que a proteção contra infecção, hospitalização e
morte é significativamente
maior no grupo com esquema vacinal completo quando comparado com o grupo
com apenas uma dose da vacina. Também foi mostrado
que a proteção contra as novas variantes do Sars-CoV-2
é mais efetiva somente após
duas doses da vacina".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 057/2021 - O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão eletrônico para registro de
preço para futuras e eventuais aquisições de equipamentos eletroeletrônicos, móveis, equipamentos
periféricos e suprimentos de informática para atender as necessidades do Município de Coribe Bahia, aber tura no dia 22/11/2021 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta
Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e no sítio www.
coribe.ba.gov.br e www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. Coribe - Bahia, 04 de novembro de
2021. Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro.

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará
em 24/11/2021, às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa para o
fornecimento de carga de gás de cozinha (GLP), para atender as necessidades deste Município
no ano de 2022, conforme descrição do Anexo I do edital. Os interessados ficam, ainda,
cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, http:/www.
riodoantonio.ba.io.org.br. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30873631.2021.CPL SFIEB.PE.0187.SENAISD

Objeto: Aquisição de uma solução de Secretaria Acadêmica Digital para gestão e armazenamento de
documentos e fluxos de assinaturas digitais, com proteção por meio de hardware criptográfico para
os certificados digitais gerados, em conformidade com a legislação brasileira, compatível com a ICP
Brasil, na modalidade “SaaS” (vide edital).
Abertura: 16/11/2021 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO 30873661.2021.CPL SFIEB.PE.0189.SENAJUA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais gerais para elétrica em atendimento
Unidade Senai Norte (Juazeiro) – vide edital.
Abertura: 16/11/2021 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 05/11/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.
fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 05/11/2021
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 55/2021
OBJETO: FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO SESC
BAHIA, NO EXERCÍCIO 2021. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 17 DE NOVEMBRO DE
2021, ÀS 13H30.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 95/2021
OBJETO: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, COM 02 CARREGADORES/
AJUDANTES, PARA DESLOCAMENTO DAS LIXEIRAS, TOLDOS E ARMÁRIOS EXTERNOS
DAS UNIDADES MÓVEIS ODONTOSESC I E II. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18 DE
NOVEMBRO DE 2021, ÀS 13H30.
O Instrumento Convocatório referente ao Pregão Eletrônico n° 95/2021 encontra-se disponível
aos interessados através do Site: www.sescbahia.com.br, Link “Licitações”, bem como no
Portal de Compras do SESC Bahia, no endereço: www.compras.sescbahia.com.br, sob
o Título – “LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ”. O Pregão Eletrônico n° 55/2021 encontrase disponível no site do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br, e no site institucional
do SESC BAHIA www.sescbahia.com.br, link “Licitações”, identificado como Protocolo nº
21/01.00055–PE, sob o Título – “FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR”,
podendo ser disponibilizado através do e-mail: licitacao@sescbahia.com.br.
Salvador, 05 de Novembro de 2021. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 036/2021

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 036/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. Data da sessão:
18 de novembro de 2021 ás 09:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75)
3428-2124/2316. Pedrão, 04 de novembro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 037/2021

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
037/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA FORNECIMENTO DE PNEUS COM CÂMARAS E PROTETORES E BATERIAS PARA ATENDER AS
DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Data da sessão: 18 de novembro de 2021 ás 11:30hrs.
O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da
prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão, 04 de
novembro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 038/2021

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
038/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO. Data da sessão: 18 de
novembro de 2021 ás 14:30hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no
setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 34282124/2316. Pedrão, 04 de novembro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 057/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 18/11/2021 às 10h00min PE
057/2021, PA 211/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição
de medicamentos, para atender as necessidades da saúde do município de Itagibá.
Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município:
www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 05/11/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS

AVISOS DE LICITAÇÕES - O Município de MACAUBAS/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos
interessados a realização dos Pregões Presenciais abaixo, na Sala de Reuniões do Almoxarifado
Central do Municipio, localizado na Rua Professor Ático Mota, s/n; Macaúbas - BA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 – Abertura de propostas dia 19/11/2021, às 8h, Objeto:
aquisição parcelada de materiais de construção do ramo de madeireiras (linha, caibro, ripa, porta,
barrote, mourão, tábua, telha e correlatos), destinado a suprir demanda do Município de Macaúbas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – Abertura de propostas dia 18/11/2021, às 8h, Objeto:
aquisição parcelada de vidros e correlatos, destinados a suprir demanda do município de Macaúbas.
Maiores informações http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital Soares
268 1º andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº
77- 9 8105-8098.
Marco Antonio Lima de Medeiros - PREGOEIRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/32025
Objeto: Contratação para a prestação dos serviços especializados de blindagem III-a
total no habitáculo, inclusive com proteção dos pneus, dotado de dispositivo sonoro,
intercomunicador e película solar, de 2 (dois) veículos TOYOTA COROLLA de
propriedade do Poder Judiciário do Estado da Bahia, ano 2018, modelo 2019, cor preta
envolvendo todos os custos necessários à regularização dos referidos veículos para
utilização diária e imediata, após a conclusão dos serviços, bem como despesas com o
laudo do Inmetro, custos com a inclusão de “veículo blindado” no documento de cada
um dos veículos. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 061/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
06/11/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 19/11/2021 às 09:00 horas. Início
da sessão de disputa de preços: 19/11/2021 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O
Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br:
ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 04 de novembro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

CHAMADA PÚBLICA Nº 19-2021

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Brumado-BA torna pública a realização de Credenciamento
Público, nos termos permitidos pela Lei Municipal 1.800/2017, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal
n.º 8.666/93, visando atender despesa com contratação de empresa especializada para realização de
sessões de terapias com psicólogo e sessões com fonoaudiólogo. O Edital e seus anexos encontram-se
à disposição no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL. O Credenciamento dos interessados ocorrerá entre o período de 10/11/2021
a 24/11/2021, mediante o cumprimento das exigências prescritas no Edital. Divulgação de outros atos-Diário
Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Milena Naíra Vieira Machado – Presidente da CPL.
Tel. (77)3441-8781.

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 22/11/2021, às 08h:30m (oito horas e
trinta minutos), através da plataforma do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 905825,
visando o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com aquisição de equipamentos de informática
destinados às Escolas e Creches Municipais, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e
necessidade da administração pública municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos
endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede
da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala
da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial https://sai.io.org.br/
ba/brumado/Site/DiarioOficial. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser
solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.547, ou Rua
Hipódromo, 1141 - Sala 66 - Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A,
inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo
Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel,
Financiamento com Garantia de Alienação e Outras Avenças de nº 10146147500, no qual figura como Fiduciante
OLDEGARD PINTO DA SILVA FILHO, brasileiro, empresário, divorciado, portador da cédula de identidade RG nº
175896909 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº 330.815.305-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, levará a
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 25/11/2021,
às 15h30min, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.045.436,52 (Um Milhão Quarenta e
Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 148.371 do 2º
Cartório de Registro de Imóveis de Salvador/BA, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário
constituído por: “Uma Sala nº 12 do tipo 7, localizada no pavimento térreo Hangar 4 – Pavimento Tipo, integrante do
empreendimento denominado HANGAR BUSINESS PARK, situado na Avenida Luiz Viana Filho, s/n, no subdistrito de
São Cristovão, zona urbana desta capital, que será composta de sala e sanitário, com 56,16m² de área privativa, 81,91m²
de área comum, 138,07m² de área total, que corresponde a uma fração ideal do terreno de 23,9894m²”. Obs. Ocupado.
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica
desde já designado o dia 07/12/2021, às 15h30min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 559.679,84 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Quatro Centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro
(www.FrazaoLeiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de
Brasília-DF. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97,
incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico ou por edital, se
aplicável, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia,
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances,
para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site
www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições
com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do
devedor fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do
leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste
leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não
sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de
comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do
direito de preferência pelo devedor fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da
totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre o valor do arremate. A transferência bancária
deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, mantida em
instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o
Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial
K-04,05e06/11

IMORTAL

SAÚDE

Fernanda
Montenegro
é eleita
para ABL

Anvisa libera
dois produtos à
base de cannabis
para venda

ALANA GANDRA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

KARINE MELO
Agência Brasil, Brasília

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu ontem a
atriz Fernanda Montenegro
para a cadeira17,na sucessão
do acadêmico e diplomata
Affonso Arinos de Mello
Franco, morto no dia 15 de
março do ano passado. Fernanda era candidata única à
vaga e foi eleita por 32 dos 35
votos.
O presidente da ABL, Marco Lucchesi, comemorou a
eleição da dama do teatro
nacional para a instituição.
“É um momento importante, primeiro pela renovação
que se dá com a eleição na
Academia Brasileira de Letras. É um sinal de novos
horizontes. Isso é sempre
importante. Por outro lado,
Fernanda é uma grande intelectual, uma representante importante da cultura
brasileira. Ela já é parte do
imaginário de nosso país e,
de alguma forma”, disse.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou, ontem, autorização sanitária de mais dois
produtos à base de cannabis:
o extrato de cannabis sativa
promediol e o extrato de
cannabis sativa zion Medpharma 200 mg/ml.
Usados para tratamentos
de saúde, a novidade desses
produtos em relação a outros
cinco já aprovados é que eles
são compostos por extratos
vegetais, ou seja, possuem
em sua composição um conjunto de substâncias extraídas da planta, ao contrário
dos demais, compostos por
cannabidiol isolado.
Ambos são obtidos a partir de extrato etanólico das
partes aéreas de cannabis
sativa e são fabricados na
Suíça. No Brasil, serão importados e distribuídos como produtos acabados
prontos para uso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/21. PA 203/21. Dia 17/11/21 ás 14h30. Local sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da
Licitação: 905721. Objeto: aquisição de kits de alimentação escolar. Informações: ipmbrasil.org.br. Cafarnaum/Ba, 04 de
novembro de 2021. Gabriel Izidio Bomfin Andrade. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ N: 14.106.561/0001-84

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021

Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes Diversos e de
Máquinas Pesadas para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Tipo: Menor Preço
Global. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital
completo. Demais publicações no site: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Início da sessão de
disputa eletrônica: 18/11/2021, às 08:30h. Informações: (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos
da Silva – Prefeito Municipal.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA
CNPJ N: 18.163.789/0001-67

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº: 015/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locação de máquinas e veículos pesados para atender as necessidades do Consórcio
de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá -CONVALE. A licitação ocorrerá no dia 18 de
novembro de 2021, às 09:00h. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível no site: http://
sai.io.org.br/ba/convale/site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3533-2739. 04 de
novembro de 2021. Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA
TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2021 - O Presidente da CPL torna público aos interessados que se
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n° 006/2021, Processo 182/2021, Tipo: Menor
Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para Construção de 01 (uma) quadra Poliespor tiva
no Povoado de Alecrim, 01 (uma) no Povoado de Lagoa do Oitero, 01 (uma) no Povoado de Pai
João, 01 (uma) no Povoado de Roça de Cima (Zona Rural) e 01 (uma) no Bairro Bela Vista (Sede)
no Município de Euclides da Cunha -BA. Às 09:00 horas do dia 22/11/2021 e será realizada na sala
de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - Bahia, local Centro Administrativo
Municipal, s/nº, Bairro Jeremias. Maiores informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00
hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital seus anexos e Planilha Orçamentária no
site da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha – BA, https://www.euclidesdacunha.ba.gov.br ou
na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08h às 12h. Agnailton Evangelista dos Santos
Junior - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N: 13.658.158/0001-03

PREGÃO ELETRÔNICO 004 E 005, PREGÃO PRESENCIAL 028, 029 - TOMADA DE PREÇOS 003/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021- (SRP), Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS ESCOLARES,
ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS. Data: 19/11/2021,às 09:00h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021- (SRP), Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA. Data: 19/11/2021 às 11:00h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021 - (SRP) Objeto: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. Data:
22/11/2021 às 09:00h.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021 – (SRP) Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS E/COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARATACA. Data: 22/11/2021 às 11:00h.
TOMADA DE PREÇOS 003/21. Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EXECUÇÃO
DE CALÇADAS EM CONCRETO, EXECUÇÃO DE MEIO FIO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NAS RUAS: RUA DO
COQUEIRO, RUA SÃO VICENTE, TRAVESSA SÃO VICENTE, SITTUADOS NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE ARATACA. DATA:24/11/2021 às 09:00h.
Local: Sede da PMA, situada na Praça João Gonçalves de Queiroz, S/N, Centro. Edital pelo site: https://www.arataca.
ba.gov.br/site/editais e www.portaldecompraspublicas.com.br. 01/11/2021. Glauber S. Santos. Pregoeiro Oficial.

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

AVISO DE NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021.

A COPEL torna público o AVISO DE NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA do PE SRP Nº 022/2021. Tipo: Menor Preço por Lote.
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota
veicular das secretarias municipais, conforme termo de referência e planilha discriminativa no edital. Tendo em vista
o despacho emanado da Procuradoria Geral do Município, conforme determina o artigo 43, § 3º da lei nº 8.666/93,
NOTIFICA-SE a empresa licitante Bombinjet Comércio e Serviços Ltda., para comprovar a veracidade do Atestado de
Capacidade Técnica apresentado, especialmente acerca do preposto que firmou tal documento, através de cópia de
notas fiscais do serviço prestado ou contrato de prestação de serviços com firma reconhecida, bem como apresentar
comprovante legalmente válido de endereço, em original ou cópia autenticada, sob pena de INABILITAÇÃO, no prazo
de 03 dias úteis, a contar da data dessa publicação. O inteiro teor do Despacho Jurídico se encontra à disposição dos
interessados, exclusivamente via e-mail: copel2017@yahoo.com. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira.
Lauro de Freitas, 04 de novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP – Nº 024/2021.

A COPEL, torna público a licitação na Modalidade PE SRP Nº 024/2021. Tipo: Menor Preço global. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos para assegurar a manutenção preventiva e corretiva
nas dependências das Secretarias deste Município, conforme termo de referência e planilha anexo no edital. Período
de Vigência: 12 meses. Sessão Dia: 19/11/2021 às 09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.licitacoes-e.com.br (ID 904600) e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790.
Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 04 de novembro de 2021.

