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Fiocruz confirma
caso da variante
brasileira no Rio
de Janeiro

MARIANA TOKARNIA
Agência Brasil, Rio de Janeiro

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) confirmou ontem
que detectou no Rio de Ja-
neiro caso da variante bra-
sileira do coronavírus. A va-
riante P.1 da Sars-CoV-2,
identificada inicialmente
em Manaus, foi detectada
por análise laboratorial feita
pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC-Fiocruz).

Até o momento não há da-
dos que relacionem essa va-
riante a quadros mais graves
de Covid-19, porém as mu-
tações identificadas nela são
semelhantes às das varian-
tes encontradas no Reino
Unido e na África do Sul e
têm potencial de facilitar a
transmissão.

No último dia 12, a Fiocruz
divulgou nota na qual diz
que a variante descrita pela
primeira vez no Amazonas
havia sido detectada em
mais cinco estados: Pará, Pa-
raíba, Roraima, Santa Cata-
rina e São Paulo. Casos pro-
vocados pela nova variante
P.1 também já foram confir-
mados pelas secretarias es-
taduais de Saúde da Bahia,
do Ceará e de Pernambuco.

No texto divulgado na úl-
tima sexta-feira pelo IOC, a
pesquisadora Paola Cristina
Resende ressalta que “é im-
portante lembrar que as li-
nhagens P.1 e P.2 já foram
associadas a casos de rein-
fecção no país. Por isso, é
fundamental a continuida-
de das medidas de preven-
ção, como a utilização de
máscara de proteção, a hi-
gienização frequente das
mãos e evitar aglomera-
ções”.

Em todo o país, especia-
listas da Rede Genômica Fio-
cruz integram um esforço
que já sequenciou quase 3,6
mil amostras coletadas no
Brasil.

Escolas de São
Paulo registram
741 casos de
Covid-19

ELAINE PATRÍCIA CRUZ
Agência Brasil, São Paulo

As escolas de São Paulo re-
gistraram neste início de
ano 741 casos confirmados
de Covid-19. A informação
foi dada ontem pelo secre-
tário estadual da Educação,
Rossieli Soares, e engloba to-
das as redes de ensino, se-
jam privadas ou públicas
(estaduais e municipais). Es-
sas ocorrências, segundo o
secretário, foram notifica-
das desde o início do ano,
somando as observadas
com o retorno das aulas pre-
senciais, as aulas de reforço
e recuperação e também o
período de preparação das
aulas.

As aulas presenciais tive-
ram início no dia 8 de fe-
vereiro na rede estadual
paulista, que conta com 3,3
milhões de alunos. Na rede
privada, as escolas puderam
reabrir a partir do dia 1º de
fevereiro.

Do dia 1º de janeiro a 13 de
fevereiro, segundo levanta-
mento feito pela Secretaria
Estadual da Educação, o es-
tado registrou 2.208 notifi-
cações de Covid-19 nas es-
colas, com 741 casos confir-
mados, 334 descartados, e o
restante, casos suspeitos,
ainda em análise.

Sónaredeestadual,houve
456 casos confirmados, sen-
do 77 deles na primeira se-
mana de aulas, entre os dias
7e13defevereiro.Dessas456
ocorrências, 83 eram alunos
e 372 professores ou funcio-
nários das escolas. Um outro
caso anotado no período en-
volveu um funcionário ter-
ceirizado.

Em 357 das escolas esta-
duais que reabriram aulas
presenciais este ano houve
apenas um caso de Covid-19.
Já em 28 escolas houve duas
vítimas, e em 11 escolas, três
ou mais.

PANDEMIA O Ministério da Saúde informou ter garantido mais imunizantes
CoronaVac, a partir da assinatura de novo contrato com o Instituto Butantan

Governo compra mais 54
milhões de doses de vacina
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O Ministério da Saúde infor-
mou ontem, em Brasília, ter
garantido mais 54 milhões de
doses da vacina CoronaVac
contra a Covid-19. Acrescen-
tou ter assinado novo con-
trato com o Instituto Butan-
tan, que desenvolve o imu-
nizante em parceria com o
laboratório Sinovac.

A previsão, considerando
os 46 milhões de doses já
contratados, é distribuir aos
estados 100 milhões da va-
cina até setembro.

Segundo o ministério,
além da CoronaVac, o Brasil
receberá mais 42,5 milhões
de doses de vacinas forne-
cidas pelo Consórcio Covax
Facility até dezembro. Tam-
bém foram contratadas
mais 222,4 milhões de doses
de vacina contra Covid-19
em produção pela Fundação
Oswaldo Cruz, e parte desses
imunizantes já começou a
ser entregue mês passado.

AprevisãodoMinistérioda
Saúde é assinar, nos próxi-
mos dias, contratos de com-
pracomaUniãoQuímica.En-
tre os meses de março e maio,
o laboratório deve entregar
dez milhões de doses da va-
cina Sputnik V.

O ministério também es-
pera contratar da Precisa Me-
dicamentos mais 30 milhões
dedosesdaCovaxin,também
entre março a maio.

Spray nasal
O presidente Jair Bolsonaro
disse ontem, em um vídeo
publicado nas redes sociais,
que enviará uma comitiva
brasileira para conhecer o
spray nasal EXO-CD24, con-
tra a Covid-19, que está sen-

do desenvolvido pelo Centro
Médico Ichilov de Tel Aviv,
em Israel.

“Estamos acertando tam-
bém uma comitiva que vai a
Israel, do spray para curar a
Covid-19, o EXO-CD24. Se
Deus quiser, vai dar certo”,
disse em um vídeo gravado
na praia de São Francisco do
Sul, litoral norte de Santa Ca-
tarina. O presidente e fami-
liares passam o período de
Carnaval hospedados no
Forte Marechal Luz, uma
área militar reservada.

“Pelo que tudo indica, o
tratamento da Covid em ca-
sos graves, através desse
spray, tem tudo para dar cer-
to”, acrescentou o presiden-
te. Segundo ele, o Brasil deve
participar da próxima etapa

de testes do produto, que es-
tá na fase 3.

“Já conversamos com a
Anvisa [Agência Nacional de
Vigilância Sanitária]. Uma
vez entrando a documenta-
ção de praxe, para o trata-
mento experimental, eu
acredito que a Anvisa tem
tudo para dar o sinal verde e
começarmos também a tes-
tar no Brasil”.

Na sexta-feira (12), Bolso-
naro falou por telefone com
o primeiro-ministro de Is-
rael, Benjamin Netanyahu,
sobre o assunto.

Inalação
Em seu site, o Instituto Na-
cional da Propriedade Indus-
trial (Inpi) disponibiliza in-
formações de diversas fontes

sobre pesquisas pelo mundo
em tecnologias relacionadas
à Covid-19, inclusive medi-
camentos. De acordo com o
Inpi, em publicação no dia 8
de fevereiro, os testes de fase
1 com o EXO-CD24 já foram
concluídos.

O texto explica que o me-
dicamento é inalado uma
vez por dia durante alguns
minutos, durante cinco dias,
sendo direcionado direta-
mente para os pulmões.

O Inpi destaca que, até o
momento, não há vacina ou
tratamento farmacológico
aprovado para Covid-19. As
vacinas que estão sendo apli-
cadas em diversos países fo-
ram autorizadas apenas para
uso emergencial e ainda es-
tão sendo estudadas.

Olga Leiria / Ag. A TARDE / 16.2.2021

A previsão é distribuir para os estados 100 milhões da vacina até setembro

CRIME Homem é preso por vender carne
de cavalo como bovina em Santa Catarina

www.atarde.com.br/brasil

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente,
torna público, a todos os interessados, que está aberto o PREGÃO PRESENCIAL
No004/2021, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de
suprimentos para copa, cozinha, material de limpeza e gêneros alimentícios para
esta Câmara, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Abertura: 02/03/2021, às 10h30min. Bases legais: Leis 10.520/02, 8.666/93,
123/06 e demais legislações. Edital e outras informações poderão ser obtidas no
setor de Licitação através do telefone (77) 3488-2090, no horário de 8h às 12h,
no http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/correntina/. Em 15 de fevereiro
de 2021.

Nelson da Conceição Santos– Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA
CNPJ 16.430.621/0001-45

PREGÃO PRESENCIAL NO. 004/2021- PP

A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, através do Presidente, torna
público, a todos os interessados, que está aberto o PREGÃOPRESENCIALNo003/2021,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de radiodifusão,
comunicação e publicidade em geral das transmissão das Sessões Ordinárias,
Extraordinárias, Solenes e Audiências Públicas deste Poder Legislativo, conforme
descritos no Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Abertura: 02/03/2021, às 08h30min. Bases legais: Leis 10.520/02, 8.666/93,
123/06 e demais legislações. Edital e outras informações poderão ser obtidas no
setor de Licitação através do telefone (77) 3488-2090, no horário de 8h às 12h, no
http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/correntina/. Em 15 de fevereiro de2021.

Nelson da Conceição Santos– Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA
CNPJ 16.430.621/0001-45

PREGÃO PRESENCIAL NO. 003/2021- PP

Modalidade: Chamada Pública, nº: 01CHP/2021. DIA: 16/03/2021, ás 09hs; Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios Agricultura Familiar.
Modalidade: Tomada de Preços nº:01TP/2021, Tipo: Menor Preço Por Lote. DIA: 05/03/2021, ás 09hs;
Objeto: Execução de Reforma nas Escolas no Município de Caldeirão Grande-BA. LOCAL: na sede da
Prefeitura. Editais disponíveis em https://www.caldeiraogrande.ba.gov.br/transparencia/ver_licitacoes.
php?ano=2021. Eliana Alves do Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE
CNPJ N: 13.913.355/0001-13
AVISOS DE LICITAÇÃO

A Pregoeira torna público aos interessados que referente ao Pregão Eletrônico nº 005/2021 Processo Administrativo:
022/2021. A remuneração da empresa contratada se dará exclusivamente pela taxa de administração cobrada do
Município, sendo manifestamente vedada a cobrança de qualquer valor/taxa das casas de peças e oficinas a serem
credenciadas. Castro Alves- BA, 12/02/2021. Naiane Souza. Pregoeira.

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

AVISO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRONICO 005/2021

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 018/2021, no dia 03/03/2021, às 09H30, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis para compor o cardápio da merenda escolar, visando atender aos alunos da Rede Municipal
de Ensino, Programa TOPA, EJA e Mais Educação, com previsão de consumo até 30 (trinta) de dezembro de 2021
(dois mil e vinte e um). O Edital completo estará disponível através de solicitação 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, até o dia 01/03/2021. Iguaí/BA, em 12 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. 018/2021 PROC. ADM.: 052/2021.

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N° 005/2021 destinada à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS
SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE
ITAJUÍPE - BAHIA. A entrega e abertura dos envelopes de propostas e documentos será no dia 26 de fevereiro de
2021, às 10:30h, na sede da PrefeituraMunicipal, 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, 12/02/2021. CHARLES O. DOS SANTOS- Pregoeiro - Decreto 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020
O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N° 006/2021 destinada à aquisição de PÃES, ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFAS DE 1,5 LITROS,
GARRAFAS DE 500ML, COPO DE 200ML, GALÕES DE 20 LITROS E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL – GALÃO
DE 20 LITROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG E VASILHAMES
PARA ACONDICIONAMENTO DE GÁS DE PETRÓLEO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. A entrega e abertura dos envelopes de propostas e documentos será no dia 26 de
fevereiro de 2021, às 08:30h, 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° 005/2020

PREGÃO PRESENCIAL 20/21. Dia 01/03/21 às 9h. Objeto: serviços de consultoria e assessoria junto
à gestão da Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social. Menor preço global. Edital: e-mail
licitaboavistadotupim@gmail.com ou www.boavistadotupim.ba.gov.br/licitacoes. Informações: na sede,
tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 17 de fevereiro de 2021. Ivan Bezerra
Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/21. Objeto: aquisição de medicamentos e material penso. Dia 01/03/21 às 10h.
Edital: www.licitacoes-e.com.br e no Diário Oficial. Informações: e-mail licitacao@buerarema.ba.gov.br. Buerarema/
Ba, 17 de fevereiro de 2021. Aline Nogueira L. Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

PREGÃO PRESENCIAL 08/21. Objeto: locação de um Veículo (caminhão compactador) para coleta e transporte de
lixo. Dia 01/03/21 às 9:30h. Edital/Informações: na CPL, Av. Francisco Viana, 07, de 8:30 às 16:30h. Demais atos/
Edital: http://www.caatiba.ba.gov.br/diario. Caatiba/Ba, 16 de fevereiro de 2021. Robson Lima Rocha. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

CONVOCAÇÃO: Intima-se as empresas licitantes habilitadas e classificadas da TOMADA DE PREÇOS
04/2020, PA 104/2020, objeto: Ampliação do Mercado Municipal, Convênio 851063/2017, para
que apresentem, formalmente, o interesse, ou sua negativa, na prorrogação do prazo de validade de
suas propostas, anuindo com o prosseguimento do processo licitatório e de modo a permitir, assim, a
consecução do interesse público, o respeito à obrigatoriedade de licitação e o atingimento dos objetivos,
por todos os fundamentos supra expostos. //////////////////////////// CHAMADA PÚBLICA 01/21. Torna público
aos interessados que se realizará CREDENCIAMENTO 1/21 relativo à CHAMADA PÚBLICA 1/21-PA 28/21,
INEX 3/21. Objeto: Credenciamento de laboratórios para prestar o serviço de Confecção de Próteses, desde
a moldagem até a entrega. Recebimento da Documentação: a partir de 17/02/21, de 8 às 16:30h. Registro
das propostas: 10/03/21. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, ou e-mail: setor.licitacao.
pmc@gmail.com ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros atos: Diário
Oficial. Cordeiros/Ba, 17 de fevereiro de 2021. Sérgio Cordeiro da Silva. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS PREGÃO PRESENCIAL 08/21. Dia 03/03/21 às 9h. Objeto: Concessão de link de internet em fibra óptica
de 9.600 Mbps por ano. Menor preço global. //////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/21. Dia 04/03/21 às
9h. Objeto: fornecimento de Material de Limpeza. Menor preço global. Edital: www.iraquara.ba.gov.br.
Informações: na CPL, Rua Rosalvo Félix, 74, de 8 às 12h. Menor preço global. Iraquara/Ba, 17 de fevereiro
de 2021. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 04/21. ID: 856831. Objeto: serviços para confecção, impressão, montagem e
entrega de carnês de IPTU de forma individual nas residências. Abertura de propostas: às 8h de 01/03/21.
Sessão pública: às 9:30h de 01/03/21. Menor preço por item. /////// PREGÃO ELETRÔNICO 05/21. ID:
856836. Objeto: fornecimento de emulsão asfáltica e concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).
Abertura de propostas: às 8h de 01/03/21. Sessão pública: às 14h de 01/03/21. Menor preço global. ///////
PREGÃO ELETRÔNICO 06/21. ID 856838. Objeto: fornecimento de manilhas para serviço de drenagem
da rua Dr. Ivan José da Silva, Mandacarú. Abertura de propostas: às 8h de 02/03/21. Sessão pública: às
9:30h do dia 02/03/21. Menor preço global. /////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/21. ID 856840. Objeto:
aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), em razão da situação de emergência de saúde
pública – covid-19. Abertura de propostas: às 8h de 02/03/21. Sessão pública: às 14h de 02/03/21. Menor
preço item. Edital: htm://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.licitacoes-e.com.br. Informações: na
CPL, Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 17 de fevereiro de
2021. Juliana Bispo dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 01/21. PA 37/21. Objeto: serviço de intermediação de atividade vinculada a gestão
de abastecimento de combustíveis automotivos, com utilização de cartão magnético, através da utilização de
tecnologia da informação para frota de veículos do município. Dia 02/03/21 às 10h. Menor taxa administrativa.
Edital: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532642762 ou licitacao@riachaodojacuipe.ba.gov.br.
Riachão do Jacuípe/Ba, 17 de fevereiro de 2021. Shirlene Soares da Silva. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA- BAHIA - SINDACS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA – SINDACS-FEIRA, inscrito no CNPJ
n. 05.682.712/0001-51, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da Portaria nº 17593/2020 do ME, convocam todos os
filiados do “SINDACS- FEIRA” que compreende a categoria dos Agentes Comunitários de Saúde (Lei 10.507, de 10 de Julho de 2002,
Caracteriza-se pelo Exercício de Atividade de Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde Mediante Ações Domiciliares ou Comunitá-
rias, Individuais ou Coletivas) do Município de Feira de Santana, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 09 de março de 2021, às 08hs em primeira convocação e às 09hs em segunda convocação, no seguinte endereço: sede do clube
da Euterpe Feirense, localizado à Rua Conselheiro Franco, nº. 464, Centro – Feira de Santana/Bahia, CEP: 44.002-128 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. Feira de Santana/BA, 12 de fevereiro de 2021. ANTONIO OLIVEIRA DO ROSARIO- Presidente do Sindicato

TOMADA DE PREÇO 04/21. Às 10h de 04/03/21. Objeto: reforma dos banheiros das Unidades Escolares desta
municipalidade. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.
ba.gov.br. Canarana/Ba, 17 de fevereiro de 2021. Eduardo Seixas Pimenta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30857705.2021.GSSA.PE.0020.SENAIDE
Objeto: Fornecimento e serviços de instalação de climatizadores, sob demanda. Vide Edital.
Abertura: 26/02/2021 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30857931.2021.CPL.SFIEB.PE.0022.SENAISD
Objeto: Aquisição de mobiliários (banqueta, armário, poltrona e mesa lateral), vide Edital.
Abertura: 26/02/2021 às 09h (horário local).

Retirada dos Editais, a partir do dia 17/02/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 17/02/2021
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/2021. Objeto: prestação de serviços gráficos. Dia
02/03/2021 às 9h, 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, 17/02/2021. Aline Nogueira Lima Alves – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

Tipo: Menor Preço – Fator K. Abertura: 25/03/2021 às 10:00h. Objeto: Contratação de
empresa especializada para execução da obra de construção de complexos poliesporti-
vos nos municípios de Salvador, Campo Formoso, Ipiaú, Vitória da Conquista e Itamaraju,
e construção de complexo poliesportivo com manutenção (civil e elétrica) do Colégio Es-
tadual Gastão Guimarães, localizado no município de Feira de Santana, neste Estado da
Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Em razão da reconheci-
da pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde
e das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá
por videoconferência, a ser realizadas através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta
de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedi-
mentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico: https://
comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-vir tual. Os licitantes interessados em participar do
certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, na forma descrita no
instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as
datas e horários finais para recebimento dos mesmos. Outras informações e/ou o Edital e
seus anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.
br e http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos. Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone (71) 3115.1403, E-mail: copel@educacao.ba.gov.br ou,
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 hs, no
endereço da Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC, situada na 5ª Avenida, nº
550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia,
Brasil, CEP: 41.745-004. Salvador/Bahia. 15/02/2021. Taíza da Silva Cabé – Presidente
da Comissão.
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