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CAJAZEIRAS Embasa diz que realiza, de forma rotineira, as ações de limpeza e manutenção no local

Moradores reclamam de poluição
em estação de tratamento no bairro
LUCAS BARBOSA
Agência Mural

Buracos na via e falta de lim-
peza e manutenção regular
na Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE) João de Barros,
conhecida como “Pinicão”,
são alguns dos motivos de
transtornos para os mora-
dores da rua Edmundo Ca-
jazeiras, no bairro de Águas
Claras, em Cajazeiras.

Há 27 anos no bairro, o pe-
dreiro Joseval Lima Ribeiro,
43 anos, reclama dos traba-
lhosrealizados.“Levaramum
ano nesse asfalto, algo que
não leva nem dois meses e só
deixaram o passeio pronto,
que logo foi destruído”.

Ele observa que a obra tem
gerado outros problemas. “A
prefeitura fez um passeio
sem dreno. A água volta para
dentro das casas. Agora acu-
mula muito mato e mal chei-
ro”, reclama o morador.

Mas a maior indignação
dos moradores é o fato da
estaçãotrataroesgotodeou-
tras localidades. “Nenhuma
casa aqui tem esgoto que
desce ali. Nosso esgoto passa
por trás desta lagoa”, diz Jo-
seval Lima.

Para Edson Reis, 38 anos,
representante da associação
de moradores, “há muitas
instalações clandestinas
que despejam água dentro
da unidade de tratamento”.
Os moradores alegam que
foi planejada uma estação
para a comunidade, mas es-
sa demanda não foi atendi-
da. Dada a situação, a recla-
mação principal tem sido a
falta de fiscalização e ma-
nutenção da lagoa, onde é
possível observar lixo e ma-

Lucas Barbosa / Agência Mural

to alto no entorno. “Eles
construíram o pinicão há 26
anos com a promessa de que
ia melhorar. Porque aqui era
tudo brejo. Prometeram
também uma estrada. Até
construíram, mas está toda
esburacada”, reclama Lima

O risco de acidentes é ou-
tra preocupação. “Outro dia,
o filho da vizinha foi cor-

O risco de acidentes é outra preocupação de José Henrique, que contou o caso de uma criança que caiu no local

Buracos na
rua Edmundo
Cajazeiras
causam
transtornos

rendo atrás de arraia, escor-
regou e caiu no Pinicão. Meu
filho entrou para pegá-lo e
ele quase morreu”, contou o
lavador de ônibus José Hen-
rique Filho, 53 anos.

Para o líder comunitário
Edson Reis, que trabalha na
construção civil , “uma placa
de sinalização e uma rede de
proteção resolveriam”, ava-

lia. Sobre a sujeira acumu-
lada na estação de tratamen-
to, Reis avalia que decorre do
processo de filtragem da
água e das instalações clan-
destinas. “Para o tratamento
funcionar, toda água deve
passar primeiramente por
uma estação de tratamento
específica, onde tem contato
com um produto que come-

ça a agir na limpeza da água.
Mas aqui é possível observar
que existem várias instala-
ções clandestinas dificul-
tando a limpeza”, relata.

O biólogo Bruno Marche-
na explica os riscos e a im-
portância da fiscalização do
despejo irregular nas esta-
ções de tratamento. “Pode
acarretar sérios riscos à saú-
de dos moradores. Também
é preciso reavaliar a estru-
tura dessa estação, se o bair-
ro cresceu e se é preciso me-
lhorar o tratamento desse
esgoto. É de responsabilida-
de da Embasa investigar”.

Em nota, a Embasa (Em-
presa Baiana de Água e Sa-
neamento) diz que vem rea-
lizando, de forma rotineira,
as ações de limpeza e ma-
nutenção na Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE)
João de Barros.

Afirma ainda que essa ETE
é composta por uma etapa
de tratamento preliminar,
que recebe manutenção diá-
ria, e de lagoas facultativas,
que têm limpeza com equi-
pamentos a vácuo, no mí-
nimo, uma vez por mês.

Com relação à conserva-
ção geral das instalações da
ETE, a Embasa garante que
realiza limpeza e manuten-
ção periódica no local e que
tem, desde 2018, estreitado o
contato com lideranças co-
munitárias do entorno para
melhorar o atendimento.

Em relação a situação do
asfalto das ruas, a Sucop (Su-
perintendência de Obras
Públicas)afirmouqueaobra
foi suspensa em razão da
rescisão com a empresa li-
citada e será reiniciada nos
próximos dias.

“Há instalações
clandestinas
que despejam
água na
unidade”
EDSON REIS, líder comunitário

EDITAL 0002/2021 - CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE COMPRADORES LOTEAMENTOS PARQUE DAS
MARGARIDAS 1; PARQUE DAS MARGARIDAS 2; E PARQUE DAS MARGARIDAS 3. Ficam Convocados V.Sas. para
participaremda Assembleia Geral Ordinária Virtual: 1- Para compradores do LOTEAMENTOPARQUEDASMARGARIDAS
1, no próximo dia 20/02/2021, para deliberarem sobre: Prestação e Aprovação de Contas; Atualização de Custos da
Obra; e Prazo e Conclusão da Obra. Desde já ficam convocados para as Assembleias do dia 08/05/2021;
14/08/2021 e 13/11/2021, para deliberarem nomínimo sobre Prestação de Contas, todas as Assembleias no ocorrerão
nosEndereçosEletrônicos,no Instagram:@PARQUEDASMARGARIDASIounoYouTube:BAHIANAEMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, às 10:00 (Dez horas), em 1a convocação, contando com a presença de pelo menos metade dos votos
totais, ou às 10:15 (Dez horas e quinze minutos) em 2a convocação, no mesmo dia e Endereços Eletrônicos, com
qualquer número de presentes. Perguntas referentes ao tema, pedidos de participação ao vivo com duração de 2
minutos e pedido para enviar pergunta ao vivo, previamente enviadas e solicitadas no Email: assembleiavirtualparque1@
gmail.com 2- Para compradores do LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 2, no próximo dia 20/02/2021, para
deliberarem sobre: Prestação e Aprovação de Contas; Atualização de Custos da Obra; e Prazo e Conclusão da Obra.
Desde já ficam convocados para as Assembleias do dia 08/05/2021; 14/08/2021 e 13/11/2021, para deliberarem no
mínimo sobre Prestação de Contas, todas as Assembleias no ocorrerão nos Endereços Eletrônicos, no Instagram:@
PARQUEDASMARGARIDASII ou no YouTube: BAHIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, às 13:00 (treze horas),
em 1a convocação, contando com a presença de pelo menos metade dos votos totais, ou às 13:15 ( treze horas
e quinze minutos) em 2a convocação, no mesmo dia e Endereços Eletrônicos, com qualquer número de presentes.
Perguntas referentes ao tema, pedidos de participação ao vivo com duração de 2 minutos e pedido para enviar pergunta
ao vivo, previamente enviadas e solicitadas no Email: assembleiavirtualparque2@gmail.com 3- Para compradores do
LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 3, no próximo dia 20/02/2021, para deliberarem sobre: Prazo e Conclusão
da Obra. Desde já ficam convocados para as Assembleias do dia 08/05/2021; 14/08/2021 e 13/11/2021, para
deliberarem no mínimo sobre Prestação de Contas, todas as Assembleias no ocorrerão nos Endereços Eletrônicos, no
Instagram: @PARQUEDASMARGARIDASIII ou no YouTube: BAHIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, às 08:45
(oito horas e quarenta e cincominutos), em 1a convocação, contando com a presença de pelomenosmetade dos votos
totais, ou às 09:00h (nove horas) em 2a convocação, no mesmo dia e Endereços Eletrônicos, com qualquer número de
presentes. Perguntas referentes ao tema, pedidos de participação ao vivo comduração de 2minutos e pedido para enviar
pergunta ao vivo, previamente enviadas e solicitadas no Email: assembleiavirtualparque3@gmail.com; 1- As respectivas
Assembleias Virtuais ocorrerão pormeio Digital. 2- A votação ocorrerá pormeio eletrônico, link a ser disponibilizado pelo
Loteador, no Email ouWhatsApp fornecidos pelo(s) ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES), com início e fim previamente
definidos. 3- Alterações serão informadas PREVIAMENTE. 4- Cada lote equivalerá a 01(um) voto. O resultado final da
votação será apresentado na Assembleia Virtual. 5- A ausência dos senhores ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES) não
os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.

BAHIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
Por Lucas Bahiana dos Reis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/14491
Objeto: Subscrição de serviços Lifesize de videoconferência em nuvem (unidade de
controle multiponto e gravação de chamadas) e suporte remoto de equipamentos (codecs)
pelo período de 12 (doze) meses. O Núcleo de Licitação informa aos interessados
a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 001/2021 – Acolhimento das
propostas a partir de: 13/02/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 25/02/2021
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 25/02/2021 às 09:30 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, 11 de fevereiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

APMCA, através daSecretaria deAgricultura eMeioAmbiente,mediante ato daComissão especial deCredenciamento
nº 272/2020 torna público que realizará Credenciamento n° 003/2021 Processo Administrativo nº 023/2021. Objeto:
Credenciamento para prestação de serviço de locação de equipamento tipo trator agrícola, visando realizar a aração
comunitária, atendendo, os agricultores familiares que serão cadastrados em 18 localidades da região semi-árida e
04 no Distrito do Sitio do Meio do Município de Castro Alves. Abertura do credenciamento a partir do dia 15/02/2021
ás 11:00hrs na PMCA, 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

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021
PP-01-2021 - O Pregoeiro de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 23/02/2021, às 8:30 horas, no Prédio da
Prefeitura Municipal, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro – Ibirapitanga / Bahia, Pregão
presencial, Menor Preço por Lotes, contratação de empresa de serviços de manutenção em equipamento de
informática, sinalização visual e serviços de manutenção de toner e cartuchos, bem como aquisição de toner
e cartuchos novos para atender a demanda das diversas Secretarias, quando serão recebidas as propostas
e documentos de habilitação, nos termos do edital e seus anexos, que poderá ser adquirido gratuitamente
no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00h, até o dia 22 de fevereiro de 2021, ou
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. Ibirapitanga-Bahia, 11 e Fevereiro de 2021. José Wildes Azevedo Santos.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 016/2021, no dia 26/02/2021, às 09H30, cujo objeto é a contratação
de Empresa para aquisição de materiais esportivos, para atender a demanda das Secretarias da Prefeitura do
Município de Iguaí/BA, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O Edital completo estará disponível no
DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito
à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 11 de fevereiro de 2021. Edineide
Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021 PROC. ADM.: 051/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 017/2021, no dia 26/02/2021, às 14H30, cujo objeto é a contratação
de Empresa para prestação de serviços de borracharia para uso pelas Secretarias que compõem a estrutura
administrativa do Município de Iguaí/BA, compreendendo os serviços descritos no Termo de Referencia do
Edital. 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, 11 de fevereiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2021 PROC. ADM.: 050/2021.

O Município de Itaberaba-BA torna publico, para conhecimento dos interessados, em virtude do Decreto 125/2021,
que fica prorrogado para o dia 25/02/2021, as 09:00 hs, na Secretaria de Adm. Modernização e Informação, situada
na Av. Rio Branco, nº 318, centro, sala de licitações, a licitação do tipo Pregão Presencial, tombado sob o numero
PMI005PRP-2021, com o seguinte Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada para aquisição de peças e componentes para manutenção das maquinas pesadas pertencentes a frota
do Município de Itaberaba. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das 8:00 as 12:00hs,
PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 12 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI005PRP-2021

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
004/2021 destinada à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE
ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE - BAHIA. A entrega e abertura dos envelopes de propostas e documentos será
no dia 23 de fevereiro de 2021, às 09:00h, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Adonias Filho, 16, Centro -
Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às
13:00h. Demais publicações e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou pelo tel. (73)
3238-1712. Itajuípe - Bahia, 11/02/2021. CHARLES O. DOS SANTOS- Pregoeiro - Decreto 006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

A COPEL, torna público a NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA da CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 004/2020. Tipo: Menor
Preço Global por Lote, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Pavimentação de Ruas – Etapa 4 – Lote
1 – Bairros Itinga, Pq S. Paulo e Jambeiro e Etapa 4 – Lote 2 – Bairros Ipitanga e Pitangueiras em Lauro de Freitas –
Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71, no Município de Lauro de Freitas. Conforme Planilhas, Termo de Referência,
Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Com fundamento no Parecer Jurídico datado de 10 de
fevereiro de 2021, NOTIFICA-SE a empresa licitante GRADUS COSTRUTORA LTDA, para sanar os vícios apontados
no Relatório Técnico emanado da Secretaria Requisitante datado de 11 de janeiro de 2021, no prazo de 5 dias úteis,
a contar da data desta publicação. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 11
de fevereiro de 2021.
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 004/2020.
A COPEL, torna público o JULGAMENTO DO RECURSO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Nº 004/2020. Tipo:
Menor Preço Global por Lote, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço
Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Pavimentação de Ruas –
Etapa 4 – Lote 1 – Bairros Itinga, Pq S. Paulo e Jambeiro e Etapa 4 – Lote 2 – Bairros Ipitanga e Pitangueiras em
Lauro de Freitas – Carta Consulta FINISA Nº 519.263-71, no Município de Lauro de Freitas/Bahia. Conforme
Planilhas, Termo de Referência, Especificações Técnicas e Projetos em CD anexo no Edital. Impetrado pela
empresa: GRADUS COSTRUTORA LTDA. Processo Administrativo - Nº 15382/2020. Com fundamento no
Parecer Jurídico, no mérito, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do Recurso impetrado. O inteiro teor do
Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados, via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou
via e-mail: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a situação de emergência vigente, em conformidade com
os Decretos publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 11 de
fevereiro de 2021.

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

AVISO DE NOTIFICAÇÃO E DILIGÊNCIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 004/2020.

O Município comunica a abertura de licitação, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
112/09, Decreto Municipal nº 442/13, objetivando o Registro de preços para futuras aquisições de Material
de Construção, Pintura, Elétrico e Hidráulico destinados para as Secretarias Municipais, devendo a proposta
e documentação serem entregues em sessão presencial que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2021 as 08:00
horas, na sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Maraú, onde também poderá ser adquirido
o edital acompanhado de seus anexos, no horário de 08:00 ás 14:00h. Quaisquer outros esclarecimentos
devem ser requisitados no setor de licitações desta prefeitura, pelo telefone (73)3258-2106 ou pelo o e-mail:
licitacao@marau.ba.gov.br, Maraú/Ba, 12 de fevereiro de 2021, Edmilson Caló dos Santos, Coordenador
Técnico de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021
OMunicípio comunica a abertura de licitação, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 112/09,
DecretoMunicipal nº 442/13, objetivando o Registro de preços para futuras aquisições de equipamentos ematerial de
consumo de informática e eletroeletrônico, para suprir as necessidades da administração municipal de Maraú sendo
de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Outras, devendo a proposta e documentação
serem entregues em sessão presencial que ocorrerá em 24 de fevereiro de 2021 as 12:00 horas, na sala de
licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Maraú, onde também poderá ser adquirido o edital acompanhado de
seus anexos, no horário de 08:00 ás 14:00h. Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de
licitações desta prefeitura, pelo telefone (73)3258-2106 ou pelo o e-mail: licitacao@marau.ba.gov.br, Maraú/Ba, 12
de fevereiro de 2021, Edmilson Caló dos Santos, Coordenador Técnico de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 01/03/2021,
às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa de publicidade para prestação de serviços
de assessoria de comunicação, 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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 02/03/2021,
às 08h30 em sua sede, pregão para a Contratação de empresa especializada para confecção de materiais de
comunicação visual, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para atender as
necessidades das diversas secretarias do município de Jaguaripe. Onde se lê: (...) hora da
disputa: às 09:00 horas do dia 03/02/2021 Leia-se: (...) hora da disputa: às 09:00 horas
do dia 03/03/2021
As demais informações, que não foram objeto da presente errata, permanecem inalteradas.
David Casais de Carvalho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
ERRATA AO AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 006/2021.

A Prefeitura Municipal de Itanagra - Bahia, torna público aos interessados, o ADIAMENTO do
Pregão Presencial Nº 003/2021, que seria realizado no dia 23/02/2021 às 09:00 horas, cujo
objeto é o Registro de preço para prestação de serviços de locação de veículos leves e utilitários,
visando atender as demandas das secretarias do Município de Itanagra-Ba. Fica adiado para o
dia: 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 horas, motivado por ausência de publicidade em jornal de
grande circulação. Maiores informações através do tel. (75) 3453-2158 das 08:00 hrs às 12:00
horas. Itanagra - BA, 11 de fevereiro de 2021.

IGOR CARNEIRO MASCARENHAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
CNPJ Nº. 14.757.157/0001-70

AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021

A Prefeitura Municipal de Itanagra - Bahia, torna público aos interessados, o ADIAMENTO do
Pregão Presencial Nº 004/2021, que seria realizado no dia 23/02/2021 às 09:00 horas, cujo
objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância e segurança
patrimonial desarmada visando atender as necessidades da Prefeitura de Itanagra-BA. Fica adiado
para o dia: 25 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, motivado por ausência de publicidade em jornal
de grande circulação. Maiores informações através do tel. (75) 3453-2158 das 08:00 hrs às 12:00
horas. Itanagra - BA, 11 de fevereiro de 2021.

IGOR CARNEIRO MASCARENHAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
CNPJ Nº. 14.757.157/0001-70

AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças e acessórios originais e genuínos, para
manutenção das Maquinas Pesadas pertencentes à frota do município de Ipirá (Ba). Dia 19/02/2021 às 09
h. Informações na Prefeitura Municipal, sala de licitações das 08 e 12 hs. Ipirá - Ba, 11/02/2021. Murilo
Tadeu da Silva Lima – Presidente da COPEL

CARTA CONVITE N°. 02/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

TOMADA DE PREÇOS 01/21. Objeto: conclusão de 30 unidades habitacionais de forma complementar no município.
Dia 03/03/2021 às 10h. Edital: na sede, Rua Dr. André Negreiro, 103.Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.
com. Candeal/Ba, 11 de fevereiro de 2021. Lucilene Alves Gonçalves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais para construção em geral.. Tipo:
Menor Preço por lote. Data: 26/02/2021 às 09:00hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos outros
atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/. Informações, das 08:00h às
12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 12/02/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ – BA
AVISO DE LICITAÇÃO: 013/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 009/2021

CARTA CONVITE 01/21. Objeto: reforma e adequação do prédio do CSU. Verba da fonte 00.
Preços SINAPI. Dia 23/02/21 às 9:30h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/
ba/pmjequie/diario. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às
12h, tel. 7335268000. Jequié/Ba, 11 de fevereiro de 2021. Zenildo Brandão Santana. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 002/2021:
Processo Administrativo: 026/2021, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de empresa
especializada pra fornecimento de cestas básicas, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania de Itanagra –BA., sessão de abertura: às 09:00 horas do dia 26/02/2021,
na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Itanagra - Bahia, local na Praça Eurico de Freitas, N
466, Centro. Maiores informações através do tel. (75) 3453-2158 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os
interessados poderão solicitar através do e-mail Itanagra.copel@gmail.com, na sala da Comissão Permanente
de Licitação, das 08:00 hrs as 12:00 hrs.

IGOR CARNEIRO MASCARENHAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA
CNPJ Nº. 14.757.157/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA REGIÃO OESTE DA BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Coordenador Geral do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias da Região Oeste da Bahia - SIN-
D-ACS/Oeste, inscrito no CNPJ n° 08.601.066/0001-49, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da Portaria nº 17593/2020 do ME,
convoca toda a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias dos Municípios de Angical, Baianópolis, Barra,
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Boquira, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Canápolis, Catolândia, Caturama, Cocos, Coribe, Correntina,
Cotegipe, Cristópolis, Érico Cardoso, Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibipitanga, Ibotirama, Ipupiara, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães,
Macaúbas, Mansidão, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paramirim, Paratinga, Riachão das Neves, Rio do Pires, Santa
Maria da Vitória, Santa Rita de Cássia, Santana, São Desidério, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas
do Brejo Velho e Wanderley, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 05 de Março de 2021, sendo primeira
chamada às 08:00hs e segunda chamada as 09:00 hs no Auditório da sede deste sindicato situado a Rua Domingos Mármore, n. 131, Bairro - São
Miguel, Barreiras – BA, CEP – 47.800-392, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Autorização para o Sindicato participar da fundação
da Federação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado da Bahia e assumir obrigações estatutárias para
custeio e funcionamento da Federação. Barreiras/BA, 11 de Fevereiro de 2021. GILVAN FERREIRA DOS SANTOS- Coordenador Geral do Sindicato


