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ARQUEOLOGIA

Tropas do
governo
enfrentam
rebeldes no
Iêmen

FRANCE PRESSE
Washington

As crianças norte-americanas
menores de 12 anos provavel-
mente serão vacinadas no iní-
cio de 2022, afirmou ontem o
imunologista Anthony Fauci,
assessor da Casa Branca.

Atualmente, nenhuma das
três vacinas autorizadas nos
Estados Unidos (Pfizer/BioN-
Tech, Moderna, Johnson &
Johnson) está disponível para
menores de 16 anos. Mas Fau-
ci declarou ao canal NBC que
algumas empresas já inicia-
ramestudosparareduzirgra-
dualmente esta idade.

“"Não queremos passar de
12 anos a seis meses de uma
só vez, se começa por passar
de 12 anos, depois de 9 anos
a 6, de seis a dois anos", ex-
plicou.

Comoavançodosestudos,
o imunologista – respeitado
nos Estados Unidos – acre-
dita que os menores de 12
anos serão vacinados, no
prazo mais rápido, no final
do ano.

A vacinação infantil é um
tema chave nos Estados Uni-
dos, já que aliviaria a carga
de milhões de pais cujos fi-
lhos permanecem no ensi-
no a distância.

Atualmente existe uma lu-
ta de poder entre as autori-
dades e os professores pela
reabertura das escolas.

Os estudantes do Ensino
Médio devem ser vacinados
no "outono" (hemisfério
norte, primavera no Brasil.

FRANCE PRESSE
Dubai

A guerra no Iêmen pode tor-
nar o país um “Estado in-
viável e de reconstrução
muito difícil”, advertiu em
entrevista à AFP o diretor lo-
cal do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvi-
mento, Auke Lootsma.

Dezenas de milhares de
pessoas já morreram por

declarou.
Lootsma pediu aos possí-

veis doadores que aportem
uma ajuda financeira con-
siderável durante a confe-
rência que ONU, Suíça e Sué-
cia irão organizar hoje.

Forças pró-governo apoia-
das por uma coalizão regio-
nal liderada pela Arábia Sau-
dita enfrentam no Iêmen os
rebeldes huthis, que contam
com o apoio do Irã.

FRANCE PRESSE
Buenos Aires

Cientistas argentinos reve-
laram ontem a descoberta
de um titanossauro que vi-
veu há 140 milhões de anos
e que seria o mais antigo já
encontrado, e a evidência de
que essas espécies gigantes-
cas se originaram no início
do período Cretáceo.

Trata-se da espécie Ninja-
titan zapatai, de 20 metros
de comprimento, encontra-
da em 2014 na formação da
Baijada Colorada, na provín-
cia de Neuquén, sudoeste da
Argentina, informou a
Agência de Divulgação Cien-
tífica da Universidade de La
Matanza (CTyS-UNLaM).

“A maior importância des-
te fóssil, mais além de ser
uma nova espécie de tita-
nossauro, é que se trata do
registro mais antigo em ní-
vel mundial para este gru-
po", explicou Pablo Gallina,
pesquisador da Fundação
Azara da Universidade Mai-
mónides e do Conselho Na-
cional de Pesquisas Cientí-
ficas e Técnicas (Conicet), se-
gundo a nota.

Os titanossauros eram
um subgrupo de saurópo-
des, dinossauros herbívoros
gigantes com pescoços e
caudas longos e, possivel-
mente, os maiores animais
quejácaminharamnaTerra.
Até hoje, apenas os titanos-
sauros comantiguidade de
no máximo 120 milhões de
anos eram conhecidos.

CONFLITO A guerra pode tornar “muito difícil” a reconstrução do país mais
pobre da Península Arábica, ressalta Auke Lootsma, diretor das Nações Unidas

AFP / Arquivos

Titanossauro
mais antigo do
mundo é achado
na ArgentinaONU adverte que Iêmen pode

se tornar um ‘Estado inviável’

PANDEMIA

Crianças
poderão ser
vacinadas em
2022 nos EUA

causa do conflito, que teve
início em 2014 e deu origem
a uma das piores crises hu-
manitárias do planeta, se-
gundo a ONU. “A guerra tem
que acabar agora. Os ieme-
nitas já sofreram o suficien-
te”, declarou o diretor local
da ONU.

Saúde e educação
O país mais pobre da Penín-
sula Arábica enfrenta “a pior

crise de desenvolvimento
no mundo” e o diretor des-
tacouqueosistemadesaúde
local foi devastado e muitas
crianças não têm acesso à
educação.

“Se continuarmos assim,
o Iêmen será um país de re-
construção muito difícil. Se
outros bens forem destruí-
dos e as pessoas se tornarem
cada vez mais pobres, ele se
tornará um Estado inviável",

GELO Grande iceberg se desprende na
Antártica perto de estação britânica

www.atarde.com.br/mundo

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ABATE ANIMAL NO ESTADO DA BAHIA (SINDICARNE/
BA), pelo presente convoca a todos os trabalhadores da categoria sindicalizados para participarem das Assembléias
Gerais Ordinárias e Extraordinárias a serem realizadas entre os dias 01 de março de 2021 a 30 de março de 2021,
nos endereços das respectivas empresas da categoria de Carnes e seus Derivados no Estado da Bahia, a se
realizarem antes do inicio da jornada de trabalho dos empregados e/ou no horário destinado a alimentação: Em 1°
Convocação com a presença de 50%(cinqüenta por cento) e mais 1 (um) dos interessados, e em 2º Convocação
(10 minutos após a 1° convocação) com qualquer número de associados presentes adimplentes. Com as seguintes
ordens do dia:
1) Discussão e Aprovação de reivindicações do termo aditivo 2021/2022 referente às seguintes clausulas da CCT
2020/2022: CLÁUSULA TERCEIRA – PISO SALARIAL (piso da categoria e piso qualificado para operários como
magarefe e desossado), CLAUSULA QUARTA – REAJUSTE SALARIAL, CLAUSULA NONA – PREMIO ASSIDUIDADE,
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – AUXILIO ESCOLAR, CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA – CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/
ASSISTENCIAL 2)Conferir Poderes ao SINDICARNE/BA para celebrar termo auditivo de convenção coletiva de
trabalho 2020/2022, com o Sindicato Patronal, empresas ou grupos de empresas. 3) Instaurar dissídio coletivo
de revisão/reajuste das clausulas econômicas da CCT 2020/2022, bem como, ajuizar ação de cumprimento com
relação ao termo aditivo 2021/2022, caso seja necessário. 4) Decretar greve dos trabalhadores se necessário. 5)
Discussão de Aprovação da Taxa Assistencial desta campanha Salarial. 6) O que ocorrer.

Salvador, 26 de fevereiro de 2021.

RONIELSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO
Diretoria Colegiada
Coordenador Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
O SINDICARNE/BA CONVOCA TODOS OS TRABALHADORES SINDICALIZADOS DE SUA BASE TERRITORIAL
PARA PARTICIPAREM DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS PARA DISCUSSÃO E

APROVAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DO TERMO ADITIVO 2021/2022

relação ao termo aditivo 2021/2022, caso seja necessário. 4) Decretar greve dos trabalhadores se necessário. 5) 
Discussão de Aprovação da Taxa Assistencial desta campanha Salarial. 6) O que ocorrer.

Salvador, 26 de fevereiro de 2021.

RONIELSON OLIVEIRA CONCEIÇÃO 
Diretoria Colegiada
Coordenador Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021

CNPJ N: 13.858.675/0001-18

A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 11/03/2021 às 08:30hs, em sua sede para Contratação de
pessoa jurídica para fornecimento de merenda escolar para atender a demanda dos alunos da rede municipal de ensino no
ano 2021. Edital na sede ou no portal da transparência https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia. Divulgação
dos outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula Matos da Silva – Pregoeira. 26/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade pregão eletrônico,
PE014/2021 cujo objeto é contratação de empresa especializada na aquisição de materiais de limpeza afim
de atender as necessidades das secretarias deste município, no dia 11 de março de 2021, às 08:15 (oito
horas e quinze minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de
Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações
pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através
do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 858737. Saubara, 26/02/2021 – Wellington Araújo Pimenta –
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021
AA Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade pregão eletrônico,
PE015/2021 cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de refeições para atender
a polícia militar e o efetivo da polícia civil nas necessidades das operações verão 2021 deste município, no
dia 11 de março de 2021, às 11:00 (onze horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.
br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara
- Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com,
Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 858738. Saubara, 26/02/2021
– Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade pregão eletrônico,
PE016/2021 cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de ar-condicionado para
atender as necessidades das secretarias deste município, no dia 11 de março de 2021, às 14:00 (quatorze
horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara,
situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo
Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do
site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 858740. Saubara, 26/02/2021 – Wellington Araújo Pimenta
- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 002/2021
CNPJ N: 16.137.309/0001-68

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021: Data de abertura 11/03/2021, às 08h:30 min, por meio do site: www.
licitacoes-e.com.br. Objeto: Registro de Preço para fornecimento de material de construção em geral, material
elétrico, hidráulico, Epi’s e ferramentas para diversas secretarias do município Ubaitaba – BA. Informações
no endereço: Rua Rafael Oliveira, Centro, s/n, Prefeitura Municipal de Ubaitaba no horário das 08h às 14h, de
segunda a sexta. Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço eletrônico: https://www.licitacoes-e.
com.br/aop/index.jsp .Ananda S. Smith – Pregoeira. Ubaitaba, 01 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

PREGÃO PRESENCIAL
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

O pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do PP 015/2021, para o Sistema
de Registro de Preços, visando a locação de 03 veículos do tipo caminhão com carroceria e
caminhonete com escada, para serem utilizadas na manutenção das atividades da secretaria de
Governo, Administração e Planejamento - Data: 11/03/2021- Horário: 08:00hrs - Informações:
e-mail: licitacoes@una.ba.gov.br - www.una.ba.gov.br / tel: 073 3236-2021 - Caio Cézar Oliveira
Santos - Pregoeiro Municipal

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2021.
CNPJ N: 18.163.789/0001-67

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de empresa para locação de veículos com
equipamento prancha para manutenção das atividades da execução de recuperação das Rodovias Estaduais do
Território do Vale do Jiquiriçá, conforme o contrato firmado entre o CONVALE e a Secretaria de Infraestrutura
do Estado da Bahia, conforme a necessidade. A licitação ocorrerá no dia 11 de março de 2021, às 09:00h.
Local sítio: www.licitacoes-e.com.br. Número da Licitação: 859347. Edital disponível no site: http://sai.io.org.
br/ba/convale/site/DiarioOficial. Maiores informações pelo telefone: (73)3533-2739. 26 de fevereiro de 2021.
Pregoeiro: Danilo José de Souza Vieira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a
licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2021. Tipo: Menor Preço Valor Global. Objeto: Contratação de empresa
especializada em tercerização de mão de obra visando a prestação de serviços de conservação, limpeza urbana e rural.
Sessão de Abertura: 12/03/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74) 3259 2126.
COD. Licitações-e: [nº 859211]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.
AVISODE LICITAÇÃO.A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a licitação:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços de locação de veículos para atender as diverssas necessidades das secretarias do município
de macajuba. Sessão de Abertura: 12/03/2021, às 14:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone:
(74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 859221]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios na forma de kit
merenda escolar, para a distribuição junto aos alunos da rede municipal de ensino, visando atender a solicitação
da Secretaria Municipal de Educação. Data/Hora da disputa 12/03/2021 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 859127. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 26 de Fevererio
de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 006/2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual
de gêneros alimentícios (KIT CESTA BÁSICA) para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e
econômica, de forma temporária cadastradas, nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS vinculados
a Secretaria Municipal de Assistência Socia. Data/Hora da disputa 12/03/2021 às 13h30min 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 859130. Informações: licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 26
de Fevereiro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021. O Município de Barra do Choça – Bahia, torna público a licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº Nº 007/2021. Objeto: Registro de Preços para futura contratação de
pessoa(s) jurídica(s) visando para agenciamento de viagens, compreendendo serviços de agenciamento de
viagens, compreendendo os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação,
reserva, marcação, remarcação ou alteração, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens
terrestres e aéreas, para atender as demandas das secretarias Municipais de Barra do Choça/Ba. Data/Hora da
disputa 16/03/2021 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 859138. Informações:
licitacao@barradochoca.ba.gov.br. Barra do Choça, 26 de Fevereiro de 2021. Adalberto Rodrigues Meira -
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 01/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob Nº 13.922.604/0001-37, por meio da CPL, designada nos termos do Decreto
10/2020, Considerando a necessidade de reformulação do Edital Tomada de Preço 01/2021, TORNA PÚBLICO a
PRORROGAÇÃO da licitação TOMADA DE PREÇO 01/2021, do tipo TÉCNICA E PREÇO, objetivando a contratação de
empresa especializada para Prestação de Serviços de Publicidade para os órgãos e entidades da Administração Direta
do Poder Executivo Municipal, sob regime de execução de empreitada por preço unitário, conforme especificações
contidas no Termo de Referência e demais anexos do Edital TP 01/2021, sendo prorrogada a data da realização do dia
13/03/2021, para o dia 06/04/2021, às 09:00hs (nove horas), na sede da Prefeitura, localizado na Rua Horácio de
Matos Nº 99A, 2º Pavimento, Sala de Licitações, Centro, Seabra – BA., CEP 46.900-000, a ser julgada nos termos da
Lei Nº 12.232/2010, Lei n.º 4.680/1965, Normas-Padrão do CENP e de forma complementar a Lei n.º 8.666/1993 e
Lei Complementar nº 123/2006. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.
seabra.ba.io.org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079.
Seabra – BA., 26 de Fevereiro de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Torna público o resultado da TOMADA DE PREÇO 03/21, PA 01.08.02.21, objeto: Construção de
estacionamento e cobertura de pátios escolares desta municipalidade. Fica declarada vencedora: DMRK
Vitoria Transportes e Edificações EIRELI, CNPJ 33.161.637/0001-19, valor global: R$ 919.969,44.
Canarana/Ba, 25 de fevereiro de 2021. Eduardo Seixas Pimenta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 07/21. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de material de expediente
e armarinho. Dia 11/03/21, às 8:30h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/
pmjoaodourado/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@joaodourado.
ba.gov.br. João Dourado/Ba, 26 de fevereiro de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público que será realizado o Procedimento
Licitatório na modalidade Pregão Presencial, de nº 001/2021, do tipo Menor Preço, mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto
Municipal 057/2007, no dia 12/03/2021, às 09h30min, no Salão Nobre do Paço Municipal. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à Internet, nos locais
determinados pela Prefeitura Municipal de Aratuípe – Bahia. O edital completo poderá ser adquirido
no endereço eletrônico https://www.aratuipe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail
copelaratuipe@gmail.com a partir do dia 01/03/2021, inclusive. Informações (75) 3647-2110. Sara
Jesus de Freitas da Silva - Pregoeira. Aratuípe - BA, 24 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 020/2021 – P.A Nº 059/2021, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o registro de preço para
possível e eventual contratação de empresa para fornecimento de material e equipamentos de informática
visando atender as necessidades do município, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 02/03/2021.
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 11/03/2021 às 08:30 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 11/03/2021 às 09:00 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br.
Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
PRAÇA DR. GILSON VIANA DE CASTRO, S/N, CENTRO.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão presencial nº 022/2021 - PA nº 066/2021 - Objeto: Registro de preço para possível
e eventual contratação de serviços de instalação e manutenção de ar condicionado visando
atender as necessidades do município. Tipo: menor preço; abertura dia 10/03/2021 às
9:00h. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por e-mail: licitacao@casanova.
ba.gov.br, Fone: (74) 3536-2406. Casa Nova-BA, 25/02/2021. Pregoeiro: Anderson Nunes
de Matos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA/BA
AVISO DE RENEGOCIAÇÃO DE ITENS E HABILITAÇÃO

A prefeitura de Casa Nova-BA, comunica aos interessados no Pregão Eletrônico
010/2021 que por motivo de pedido de desclassificação do licitante vencedor dos
itens 1;4;5;8;9;21;24;26;27;28;30;31;32;33;35;38;39;40;45;46;60;61;62;63 os
mesmos serão negociados com os licitantes na ordem de classificação da etapa de
lances. Data e hora da negociação: 02/03/2021, às 9h. Casa Nova-BA 26/02/2021.
Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

ELEIÇÕES SINDIACSCER MEMBROS DO PLENÁRIO DO SISTEMA DIRETIVO, CONSELHO FISCAL E OS
RESPECTIVOS DELEGADOS DA BASE DA REPRESENTAÇÃO. PARA O QUADRIÊNIO DE 25 DE JULHO DE 2021
A 25 DE JULHO DE 2025.
O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS DOS
MUNICÍPIOS DE EUNÁPOLIS, BELMONTE, GUARATINGA, ITABELA, ITAGIMIRIM, ITAPEBI, PORTO SEGURO,
SANTA CRUZ CABRÁLIA, CANAVIEIRAS, CAMACÃ, MASCOTE, PAU BRASIL E SANTA LUZIA – BAHIA doravante
denominado SINDIACSCER – BAHIA. CNPJ: 11.190.556/0001-04, com sede provisória situada na Avenida
Demétrio Couto Guerrieri, 444 – Centro, CEP: 45.820-095 Eunápolis / Bahia, Amparado no quanto disposto no art.
64 e seguintes do Estatuto desta entidade, em nome dos membros do plenário do sistema Diretivo e do Conselho
Fiscal desta entidade, o Coordenador Geral, senhor TOBIAS ALBINO DOS SANTOS, vem na forma das normas
aplicáveis, convocar todos os associados desta entidade para o sufrágio eleitoral que elegerão os novos Diretores,
Conselho Fiscal e os respectivos Delegados de base da representação sendo as chapa a serem inscritas com a
Diretoria, Delegados Municipais e Conselho Fiscal realizadas todas em conjunto, conforme disposto no estatuto, para
o quadriênio de 25 de julho de 2021 a 25 de julho de 2025. A eleição em apreço ocorrerá no dia 17 de junho de 2021,
das 08:00h às 18:00h. Serão instaladas onze (11) urnas, sendo uma fixa e as demais itinerantes, que percorrerão
os municípios da base desta entidade, excetuando-se, Eunápolis / Bahia. Homenageando os ditames do art. 65
do Estatuto desta entidade, as inscrições das Chapas concorrentes deverão ser realizadas no período de 10 (dez)
dias após a publicação deste Edital, nos horários de 13:00h às 17:00h, na sede desta entidade, no endereço acima
mencionado. Não atingindo o quórum previsto no parágrafo 1ª do artigo 85 do Estatuto desta entidade, será realizado
um novo processo eleitoral no dia 15 (quinze) de julho do corrente ano. Outrossim, com fundamento no parágrafo
único do art. 70 do Estatuto desta entidade, após realizada, a Assembleia Geral Extraordinária em Porto Seguro, que
elegeu, no dia 05 de fevereiro às 11:00h na oportunidade foi objeto de apreciação e votação, a seguinte e única
ordem do dia: Eleição e posse dos membros da Comissão eleitoral que coordenará todo processo eleitoral desta
entidade. Coordenador Geral. TOBIAS ALBINO DOS SANTOS. Eunápolis / Bahia, (01) primeiro de (03) março de
(2021) dois mil e vinte um.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO.
SINDIACSCER – BAHIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 006/2021
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A Pregoeira realizará a reabertura de licitação na modalidade PP n° 006/2021 PA nº 017/2021, Tipo: MENOR
PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO, COM
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. Reabertura: às 09h
do dia 02/03/2021, na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/
castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA, 25/02/2021. Naiane Souza, Pregoeira.


