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Polícia de
Myanmar
dispara contra
manifestantes

AGÊNCIA BRASIL
Reuters, Londres

Policiaisemanifestantesen-
traram em confronto em
Myanmar ontem, no dia
mais violento de protestos
contra o golpe militar que
derrubou a líder Aung San
Suu Kyi, eleita em novem-
bro. Um médico disse que
uma mulher provavelmente
não sobreviveria a um tiro
que levou na cabeça.

Mais três pessoas estavam
sendo tratadas por ferimen-
tos de supostas balas de bor-
racha, depois que a polícia
disparou tiros, principal-
mente para o ar, e usou ca-
nhões de água para tentar
afastar os manifestantes na
capital Naypyitaw.

A televisão estatal infor-
mouquepoliciaisficaramfe-
ridos durante as tentativas
de dispersar os manifestan-
tes – o primeiro reconheci-
mento dos protestos ocorri-
dos no país. Os incidentes
marcaram o primeiro episó-
dio de violência desde que os
militares, lideradospeloche-
fe do Exército, general Min
Aung Hlaing, derrubaram o
governo de Suu Kyi, em 1º de
fevereiro, e a detiveram jun-
tamente com outros políti-
cos da Liga Nacional para a
Democracia (NLD). Os mili-
tares alegaram que a NLD
venceu por fraude - uma acu-
sação rejeitada pelo comitê
eleitoral e pelos governos
ocidentais.

COVID-19 Mesmo com oferta limitada de doses, são aplicados 4 milhões de imunizantes por dia

Cerca de 150 milhões de doses de
vacina foram aplicadas no mundo
VINÍCIUS LISBOA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

Com quase 147,2 milhões de
doses aplicadas até terça-fei-
ra (9), o mundo avança na
imunização contra a Co-
vid-19, ainda com uma ofer-
ta limitada de vacinas dis-
poníveis, porém aplicando
mais de 4 milhões de doses
de imunizantes por dia des-
de o fim de janeiro. Os dados
são do painel Our World in
Data, ligado à Universidade
de Oxford, no Reino Unido.

Se o ritmo de vacinação for
mantido, a marca de 150 mi-
lhões de doses deve ser su-
perada ontem. Nesse cálculo,
é preciso considerar que o
número de doses aplicadas é
diferente do número de pes-
soas que receberam ao me-
nos uma dose, já que con-
sidera também a segunda
dose das vacinas que exigem
tal esquema de vacinação.

O total de aplicações desde
dezembro do ano passado até
terça-feira (9) representa ape-
nas 1,89 dose para cada 100
pessoas no planeta e indica
que 0,9% da população mun-
dial recebeu ao menos uma
dose. No ranking do site, o
Brasil ocupa a 5ª posição entre
os que mais aplicam vacinas
diariamente e a 34ª, quando
considerado o percentual da
população que recebeu ao
menos uma dose. Segundo
dados do Our World in Data,

1,78% dos brasileiros recebe-
ram ao menos uma dose de
vacina contra a Covid-19 até
terça (9), e o país aplicou, ao
todo, 3,82 milhões de doses.

Os dados sobre o Brasil no
site são menos atualizados
que os mostrados no painel
Monitora Covid-19, da Fun-
dação Oswaldo Cruz. Segun-
do a plataforma da Fiocruz,
o Brasil superou ontem a
marca de 4 milhões de pes-
soas vacinadas e já aplicou

ao menos uma dose em
1,93% da população.

China e EUA lideram
O total de 147,2 milhões de
vacinas alcançado até então
tem uma participação ex-
pressiva de Estados Unidos
(43,2 milhões até 9 de feve-
reiro) e China (40,5 milhões
até 9 de fevereiro). O último
dado disponível no portal
informa que os americanos
aplicaram1,49milhãodedo-
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Cálculo considera que número de doses aplicadas é diferente do de pessoas

ses em 9 de janeiro, o maior
número desde o início da
vacinação nos Estados Uni-
dos. Já a China aplicou 1,67
milhão de doses em 9 de
fevereiro, uma queda em re-
lação aos 1,92 milhão que fo-
ram aplicadas em 7 de fe-
vereiro. Os americanos es-
tão aplicando doses das va-
cinas Pfizer/BioNtech e Mo-
derna, enquanto os chineses
vem utilizando a CoronaVac,
da Sinovac, e os dois imu-

nizantes desenvolvidos pela
Sinopharm com laborató-
rios de Wuhan e Pequim.

Reino Unido (431 mil doses
em 8 de fevereiro), Índia (353
mil doses em 9 de fevereiro)
e Brasil (218 mil doses em 9
de fevereiro) completam a
listadospaísesquemaisapli-
cavam vacinas por dia, se-
gundo os últimos dados dis-
poníveis no Our World in Da-
ta. Já segundo o Monitora Co-
vid-19, da Fiocruz, o Brasil
aplicou 267,5 mil doses em 9
de fevereiro. Os três países
estão aplicando dois tipos de
vacina, sendo um deles a Ox-
ford/AstraZeneca.

No caso do Brasil, também
está em uso a CoronaVac, en-
quanto os britânicos ado-
tam a Pfizer/Biontech, e os
indianos, a Covaxin.

Nenhum país chegou tão
longe quanto Israel, que já
completou o esquema de do-
ses em 25,69% de sua po-
pulação, de cerca de 8,7 mi-
lhões de pessoas. A campa-
nha de vacinação israelense
conta com duas vacinas de
RNA mensageiro, Moderna e
Pfizer/BioNTech, e já apli-
cou 5,8 milhões de doses
desde dezembro. Com isso,
41,6% da população já rece-
beu ao menos uma dose. O
Reino Unido já administrou
ao menos uma dose em
18,6% da população, percen-
tual quase duas vezes maior
que o dos Estados Unidos.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30857933.2021.CPL.SFIEB.PE.0023.SESISE
Objeto: Aquisição de mobiliários (mesas, gaveteiros, armários, divisórias, cadeiras, dentre outros).
Abertura: 22/02/2021 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 11/02/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 11/02/2021
Pregoeiro

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, que em
virtude do ACOLHIMENTO a impugnação ao edital do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2021, cujo objeto
é “AQUISIÇÃO EVENTUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (GRAVILHÃO, BRITA, ARENOSO, ETC)
PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE”, uma vez que o LOTE ÚNICO no seu grupamento de itens
constam produtos de seguimentos de mercado distintos, foi desmembrando do LOTE ÚNICO os itens
claramente pertencentes a segmentos distintos, sendo os mesmos agrupados em LOTES diferentes.
O Edital na íntegra encontra-se disponível no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.br/site/
licitacoes, site BB www.licitacoes-e.com.br. ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.
com, inclusive. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA,10/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PEGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/36097
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação,
instalação, configuração, manutenção de hardware e software, suporte técnico, transferência
de tecnologia, operação assistida e garantia de funcionamento, de uma solução para votação
eletrônica, captura, edição, automação, transcrição e indexação de áudio e vídeo, em padrão
digital, de sessões de julgamento do 2º grau ocorridas no TJBA. O Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 004/2021 –
Acolhimento das propostas a partir de: 12/02/2021 às 08:00 horas.Abertura das propostas:
24/02/2021 às 09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 24/02/2021 às 10:00 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 10 de fevereiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

A PMCA, através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante ato da Comissão especial de
Credenciamento nº 068/2021 realizará Credenciamento n° 002/2021 PA nº 021/2021. Objeto:
Contratação de pessoas jurídicas sediada no município de Castro Alves para prestação de serviços
de exames laboratoriais e de imagem para o Hospital Municipal de Castro Alves. Abertura do
credenciamento a partir do dia 15/02/2021 ás 09:00hrs na Prefeitura Municipal de Castro Alves,
Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes.Castro
Alves – BA, 10/02/2021. Naiane Souza, Presidente da CPL.

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

A COPEL, torna público o JULGAMENTO DORECURSO do PE SRP Nº 011/2020. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição dematerial de limpeza, gêneros alimentícios, higiene pessoal, artigo de cama,
mesa e banho e colchões para população vulnerável desabrigada vítimas de chuvas e situações de deslizamentos
e desastres naturais. Conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital. Impetrado pela empresa:
ABC Farma Material Hospitalar Eireli EPP – P.A. Nº 08356/2020, com fundamento no Parecer Jurídico, no mérito,
julgo CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O inteiro teor do Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados,
exclusivamente via email: copel2017@yahoo.com. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de
Freitas, 10 de fevereiro de 2021.

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

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO– SRP Nº 011/2020.

APrefeituraMunicipal de Palmeiras/Ba - torna público estar realizando licitação sob amodalidade de Pregão Eletrônico,
Ata de Registro de Preços do tipo menor preço Global, Prestação de Serviços limpeza e conservação pública, com
disponibilização demão de obra. Data e horário do recebimento das propostas: até às 07:30 horas do dia 23/02/2021.
Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 23/02/2021. Disponibilização do edital e informações no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e www.palmeiras.ba.gov.br . Informações complementares poderão
ser obtidas através do e-mail licita.palmeiras@hotmail.com. Palmeiras/Ba, 09 de Fevereiro de 2021.Sirleide Ribeiro
da Conceição- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021PE SRP
A Prefeitura Municipal de Palmeiras/Ba - torna público estar realizando licitação sob a modalidade de Pregão
Eletrônico, Ata de Registro de Preços do tipo menor preço Global, Contratação de empresa especializada para a
locação de veículos, como transporte alternativo para atender as necessidades das Secretarias que compõem
a Administração Pública do Município de Palmeiras. Data e horário do recebimento das propostas: até às 10:00
horas do dia 23/02/2021. Data e horário do início da disputa: 11:00 horas do dia 23/02/2021. Disponibilização do
edital e informações no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e www.palmeiras.ba.gov.br . Informações
complementares poderão ser obtidas através do e-mail licita.palmeiras@hotmail.com. Palmeiras/Ba, 09 de Fevereiro
de 2021.Sirleide Ribeiro da Conceição- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021PE SRP
O Município, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
142/2008, faz saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 23/02/2021
às 09:00 hs, proposta de preço, com objeto Contratação de empresas do ramo para prestações
de serviços mecânicos com fornecimento de peças mecânicas e fornecimento de pneus com
serviços de alinhamento, balanceamento, destinados aos veículos desta Prefeitura Municipal, do
interesse de diversas Secretarias Municipais, do Município de São José da Vitória, tipo menor
preço por lote, São José da Vitória(BA), 11/02/2021, JEOVÁ NUNES DE SOUZA, Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
O Município, em conformidade com a Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
142/2008, faz saber, a quem interessar possa, que, estará recebendo, na data de 23/02/2021 às
12:00 hs, proposta de preço, com objeto Contratação de empresa do ramo para o fornecimento
de Combustível e lubrificante, para utilização na frota de veículos e máquinas, próprios e locados,
do Município São José da Vitória, tipo menor preço por item, São José da Vitória(BA), 11/02/2021,
JEOVÁ NUNES DE SOUZA, Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 16.429.268/0001-83

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

TOMADA DE PREÇOS 01/21. Objeto: serviços na realização de trabalho social no
empreendimento Residencial Vida Bela Irecê, cadastrado no SIAPF nº 393466-20, conforme
convênio firmado entre a CEF e PMI, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Técnica
e Preço. Dia 16/03/21 às 9h. Informações: na CPL, de 8 às 12h. Irecê/Ba, 11 de fevereiro de
2021. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/21. Objeto: fornecimento de Material de Construção para serem
utilizados em construções, reformas e reparos. Dia 01/03/2021 às 14h, na sede da Sec. de
Educação, Av. Presidente Costa e Silva, s/n. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/
ba/pmcandidosales/licitacoes. Cândido Sales/Ba, 11 de fevereiro de 2021. Aline Nogueira Lima
Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

PREGÃO PRESENCIAL 11/21. Objeto: divulgação de propaganda institucional da PMU, em emissoras de rádio local ou
de alcance em todomunicípio deUibaí, com transmissão emamplitudemodulada (AM) e/ou frequênciamodulada (FM)
e carro de som. Dia 24/02/2021 às 9h. //////////// PREGÃO PRESENCIAL 12/21. Menor preço global. Objeto: Aquisição
de Gêneros Alimentícios. Dia 24/02/21 às 14h. //////////// PREGÃO PRESENCIAL 13/2021. Menor preço lote. Objeto:
Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis. Dia 25/02/21 às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436491201 ou
licitacao@uibai.ba.gov.br. Uibaí/Ba, 11/02/21. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

OPregoeiroOficial da PrefeituraMunicipal de Jaguaripe torna público, a quempossa interessar, a PUBLICAÇÃO
do Procedimento Licitatório namodalidade Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021, do tipoMenor Preço por Lote,
mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal
011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 23/02/2021, abertura das propostas: às
09:00 horas do dia 25/02/2021, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 01/03/2021. Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 040/2021, N° da Licitação: 855463, tendo como objeto a Contratação
de empresa para Eventual aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades das diversas
secretarias domunicípio de Jaguaripe. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive.
Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 10/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

OPregoeiroOficial da PrefeituraMunicipal de Jaguaripe torna público, a quempossa interessar, a PUBLICAÇÃO
do Procedimento Licitatório namodalidade Pregão Eletrônico SRP nº 006/2021, do tipoMenor Preço por Lote,
mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal
011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00 horas, do dia 24/02/2021, abertura das propostas: às
09:00 horas do dia 02/03/2021, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 03/02/2021. Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 041/2021, N° da Licitação: 855551, tendo como objeto a Contratação
de empresa para Eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das diversas
secretarias domunicípio de Jaguaripe. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://
www.jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive.
Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA,10/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021

PREGÃO ELETRÔNICONº 001/2021.OMunicípio de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação namodalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados e
continuados de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, fornecimento de
cartão de combustível, para atender a frota doMunicípioDeBarra DoChoça - Bahia . Data/Hora da disputa 24/02/2021
às 09h00min horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do
Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br, sob o número 856581. Informações: licitacoes@barradochoca.ba.gov.
br. Barra do Choça, 10 de Fevereiro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira-Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 002/2021. O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 002/2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual
de serviços funerárias, incluindo o fornecimento de urnas, a preparação do corpo, traslado e demais serviços
pertinentes, para atender aos munícipes em vulnerabilidade social. Data/Hora da disputa 24/02/2021 às 14h00min
horas/Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis emwww.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do Banco do Brasil -
www.licitacoes-e.com.br, sob o número 856595. Informações: licitacoes@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça,
10 de Fevereiro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2021. O Município de Cipó – Ba, pelo Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação na MODALIDADE: Tomada
de Preços. TIPO: Menor Preço Global. OBJETO: Contratação de empresa para conclusão da construção da
cobertura de quadra escolar pequena – Termo de Compromisso nº 7951/2014, localizada no Povoado Amari,
no Município de Cipó. BASE LEGAL: Lei 8.666/93. Recebimento e abertura dos envelopes de Habilitação e
Proposta de Preços: às 09h00min do dia 01/03/2021. LOCAL: Setor de licitação localizado na Praça Juracy
Magalhães, s/n, Centro, Cipó/Ba. Os interessados poderão obter o Edital no endereço supramencionado ou
através do endereço eletrônico: https://doem.org.br/ba/cipo. informações através do tel. (74) 3435-1023 das
08h às 12h e das 14h às 17h.email: cipo.licitacao@gmail.com, Cipó/Ba, 10 de fevereiro de 2021. Everson
Costa Souza - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

PREGÃO PRESENCIAL 21/21. Objeto: fornecimento de bens, serviços e ações integradas de mobilização a serem
desenvolvidas no município, para o enfrentamento ao AEDES AEGYPTI e seus agravos no âmbito Municipal. Menor
valor global por lote. Dia 23/02/21 às 10:30h. Informações/Edital: na CPL. //////////////////////////// RETIFICAÇÃO DO 2º
ADITIVO AO CONTRATO 496/2020, publicado no Diário Oficial da União (Seção 3, ISSN 1677-7069, Nº 179), Diário
Próprio e Jornal a Tarde, quinta-feira, 17/09/2020. Onde se lia: R$ 15.563,99, 98; Leia-se: R$ 15.563,99. Presidente
Dutra/Ba, 11 de fevereiro de 2021. Silvio Maria Alves Almeida. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se
realizará a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto:
Aquisição de Pneus, para atender as demandas da Frota de veículos do município de Macajuba.
Sessão de Abertura: 24/02/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone:
(74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 856481]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/42342
Objeto: Contratação de serviços de centrais telefônicas, sob demanda, para unidades
do TJBA, da capital e interior do estado incluindo cabeamento de telefonia e aparelhos
telefônicos, analógicos e digitais ou IP, com manutenção e recursos de gerenciamento.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 007/2021 – Acolhimento das propostas a partir de: 12/02/2021 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 24/02/2021 às 09:30 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 24/02/2021 às 10:00 horas. (Horário de Brasília). O Edital em
referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone:
licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 10 de fevereiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/13310
Objeto: Contratação para aquisição de pacotes de serviços de suporte, atualização,
manutenção e assistência técnica para os equipamentos de rede sem fio do fabricante
Cisco Systems. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 060/2020 – Acolhimento das propostas a partir de:
12/02/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 24/02/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 24/02/2021 às 10:00 horas. (Horário de
Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 10 de fevereiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 011/2021 - ADIAMENTO. 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 para futuras e
eventuais contratações de empresa para prestação de serviços de horas-técnicas para reformas, construções ou
manutenções preventivas ou corretivas de profissionais: eletricista, encanador, carpinteiro, serralheiro, topógrafo,
encarregado de obras, pedreiro, pintor, servente, calceteiro e vigia noturno para atendimento as Secretarias
Municipais de Coribe - Bahia, cuja abertura estava prevista para o dia 19/02/2021 às 09hs00min, foi adiada para o dia
25/02/2021 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, 10 de fevereiro de 2021. Gesandro Soares de Carvalho Pregoeiro
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