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PANDEMIA A aliança global Covax enviará vacina que foi desenvolvida pela AstraZeneca /Oxford

Aliança da OMS enviará ao Brasil
1,6 milhão de vacinas até março
REDAÇÃO E AGÊNCIAS

AaliançaglobalCovaxanun-
ciou ontem que o Brasil deve
receber 1,6 milhão de doses
de vacina contra a Covid-19
desenvolvida pela AstraZe-
neca com a Universidade de
Oxford no primeiro trimes-
tre de 2021, por meio do con-
sórcio, e mais cerca de seis
milhões no segundo trimes-
tre. Outros três milhões de-
vem ser entregues no segun-
do semestre, totalizando
10,6 milhões de doses nesta
primeira fase.

Aentregaestáestimadapa-
ra começar no final de feve-
reiro. A quantidade anuncia-
da está abaixo da que foi di-
vulgada pelo Ministério da
Saúde, no sábado (30), que in-
formou que o Brasil receberia
de 10 milhões a 14 milhões de
doses da vacina de Ox-
ford/AstraZeneca por meio
da Covax em fevereiro.

A iniciativa Covax, coor-
denada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS),
com a Aliança Mundial para
Vacinação Gavi e a Coalizão
de Inovações em Preparação
para Epidemias (Cepi), visa
acelerar o desenvolvimento
e universalizar o acesso aos
imunizantes contra a Co-
vid-19. O consórcio destaca
que os números divulgados
são indicativos de distribui-
ção, mas estão sujeitos a al-

terações por questões como
capacidade de produção, fi-
nanciamento e disponibili-
dade dos países.

O fornecimento ainda es-
tá sujeito à negociação e exe-
cução de contratos adicio-
nais necessários, capacida-
de de transporte e manu-
seio, assim como da confir-
mação da aceitação regula-
tória da OMS pelos países
participantes. Entre os paí-
ses que receberão maior nú-
mero de doses estão Índia
(97.164.000), Paquistão
(17.160.000), Nigéria

(16.008.000), Indonésia
(13.708.800) e Bangladesh
(12.792.000).

O Brasil aderiu ao consór-
cio Covax Facility a partir de
medidas provisórias edita-
das pelo Poder Executivo no
fim do ano passado e que
estão à espera de votação na
Câmara e no Senado.

A vacina Oxford/AstraZe-
neca já é usada no Brasil em
caráter emergencial. Os pri-
meiros dois milhões de do-
ses foram produzidos em
um laboratório indiano e
distribuídas aos estados.

A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), que tem parceria
com a farmacêutica e com a
universidade para desenvol-
vimento do imunizante no
Brasil, pediu na sexta-feira
passada, 29, à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária
(Anvisa)opedidoparausode-
finitivo davacina. Atéo fimde
2021, o acordo do Brasil com a
Covax Facility estima que se-
jam enviadas 42,5 milhões de
doses ao país. Em média, dois
bilhões de doses da vacina se-
rão distribuídas em 2021 para
92 países pobres.

Seis milhões de
doses virão no
2º trimestre, e
3 milhões no
2º semestre,
totalizando
10,6 milhões
de doses nesta
primeira fase
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A vacina contra a Covid-19 enviada pela Covax será desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford

NORDESTE DOS EUA

Nevasca deixa
ao menos sete
mortos e três
desaparecidos

REDAÇÃO E AGÊNCIAS

Sete pessoas morreram por
conta da nevasca que atin-
giu o nordeste dos Estados
Unidos, segundo informa-
ções das autoridades locais.
Três esquiadores estão de-
saparecidos depois de uma
avalanche registrada do Co-
lorado. Em Nova Jersey, a ca-
mada de neve chegou a qua-
se um metro de altura. Es-
tima-se que esta seja a pior
tempestade na região em
pelo menos uma década.

Na cidade de Nova York
nevou mais nos últimos dias
do que durante todo o in-
verno do ano passado. A re-
gião recebeu um alerta para
fortes tempestades de neve,
segundo boletim do Serviço
Nacional de Meteorologia
(NWS) na segunda-feira. A
expectativa para a região era
que o acúmulo de neve che-
gasse 60 centímetros de ne-
ve – mas o número foi maior
em algumas áreas.

A tempestade também
atrasou o processo de vaci-
nação contra a Covid-19 em
vários pontos da costa leste,
que voltam, lentamente, a
distribuir suas doses.

Na segunda, a cidade de
Nova York chegou a entrar
em estado de emergência
com escolas fechadas e voos
cancelados. Os aeroportos,
no entanto, já começaram a
operar novamente.

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
CONCORRÊNCIA N.º 30857173.2021.CPL SFIEB.PP.0005.SESIFS
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada por preço global,
de adequações civis e serviços de instalações de sistema de combate a incêndio para da Unidade SESI Feira
de Santana.
Abertura: 22/02/2021 às 09h (horário local)

CONCORRÊNCIA N.º 30857293.2021.CPL SFIEB.PP.0006.SESITXF
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução, sob o regime de empreitada por preço global,
para obra de construção de novo bloco de salas de aula, cantina e quadra poliesportiva e serviços de reformas
nas instalações existentes da escola SESI da Unidade CFP Max Ferrer/ Município de Teixeira de Freitas – BA.
Abertura: 23/02/2021 às 9h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 04/02/21, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 04/02/2021
Comissão de Licitação

O Sindicato dos Bancários de Camaçari, inscrito no CNPJ/MF sob número 12.578.105/0001-01, situado na Rua
João D érrico, 31, Centro, Camaçari, Bahia CEP 42.800-023, por sua presidente em exercício, abaixo assinado, con-
voca todos os empregados bancários e financiarios do Banco do Brasil S.A., da base territorial deste Sindicato, para
Assembleia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/virtual, durante o período das 08:00 horas até
às 18:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2021, na forma disposta no site: feebbase.com.br, onde estarão disponíveis
todas as informações necessárias para a deliberação acerca da seguinte pauta: apreciação e deliberação sobre a
proposta de decretação de Estado de Greve e indicação de paralisação por prazo determinado a partir das 00h00m até
às 23h59m do dia 10 de fevereiro de 2021.

Camaçari, 04 de Fevereiro de 2021.
Thaise Mascarenhas - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/27585
Objeto: Contratação de empresa da área de Tecnologia da Informação para execução de
serviços especializados e continuados de desenvolvimento e manutenção de sistemas,
adotando as metodologias indicadas pelo Tribunal de Justiça e as melhores práticas de
mercado, para atendimento às demandas administrativas, judiciais e extrajudiciais do Poder
Judiciário do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 032/2020 – Acolhimento das propostas a
partir de: 05/02/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 17/02/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 17/02/2021 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, 02 de fevereiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

EDITAL: EDILTON ALMEIDA DE MOURA, Oficial do Registro de Imóveis e Hipotecas, desta Comarca, FAZ
PÚBLICO, que pela EmpresaCONSTRUTORA IRECÊLTDA., CNPJ18.151.587/0001-03, comsede àRodovia
BA – 052, Km 353 nesta cidade de Irecê –Bahia, representada neste ato pelo seu sócio administrador o
Sr. EDIGAR MARTINS DE SOUSA, brasileiro, viúvo, comerciante e agropecuarista, port. Da C.I. RG n°
01.153.504-03 SSP/BA e CPF. 029.825.365-87, residente e domiciliado à Rua Aurélio José Marques, 28-C,
Centro, nesta cidadede Irecê–Bahia. FOIDEPOSITADO, nesteCartório, os documentosnecessários, exigidos
pelo Art. 18 da Lei 6.766 de 19/12/1979, para registro do Loteamento com a denominação LOTEAMENTO
NOVO IRECÊ, situado no perímetro urbano desta cidade de Irecê – Bahia, com área de 653.436,64 m2,
sendo Sistema Viário – 171.599,17 m2; Áreas Livre de Uso Público (áreas verdes e sistema de lazer) –
30.795,94; Área Institucional – (equipamentos urbanos e comunitários) – 13.198,26 m2; Área de Lotes:
Residenciais – 309.857,30 m2 e Comerciais – 127.985,97 m2;
m2, contendo 1.363 (mil trezentos e sessenta e três) Lotes.
Terreno registrado sob N° 2/20.306, em 18/05/2020. O referido
Loteamento foi aprovado pela Prefeitura Municipal desta cidade,
em 15/09/20, conforme Decreto Municipal N° 321/2020. As
impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao
domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do
prazo de 15 dias, contados da última publicação do total de 03
(três). Findo o prazo e não havendo reclamações, será feito o
registro, ficando os documentos à disposição dos interessados,
neste Cartório, nas horas regulamentares.

COMARCA DE IRECÊ – BAHIA - CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS

A Pregoeira do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, designada pelo Decreto nº 34/2021, torna
público aos interessados que realizará no dia 18 de Fevereiro de 2020 às 9h, através do endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL POR ITEM. Objeto: seleção de propostas para eventual fornecimento de Medicamentos para
atender às necessidades das Unidades de Saúde, no Município de Jesus-BA, no tratamento do novo
Coronavírus causador do COVID-19 e demais Patologias através do Sistema de Registro de Preços,
conforme especificações constantes neste Edital e Anexos. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos
interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br sob o nº 854911 e www.santoantoniodejesus.ba.io.org.
br, no Acesso à Informação: Licitações e Contratos – Íntegra. Santo Antônio de Jesus, 03 de Fevereiro de
2021.Luzineide Brito dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021/SRP

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 004/2021. O MUNICÍPIO DE SEABRA, CNPJ
º13.922.604/0001-37, Pregoeiro designado Decreto Nº 16/2019, TORNA PÚBLICO licitação, na forma
eletrônica. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, para
prestação de serviço de gestão informatizada na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos
e máquinas, pertencentes ao Município de Seabra-Bahia, na forma eletrônica, no Sistema de Registro de
Preços, namodalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento do tipoMENOR PREÇO
(MENOR LANCE), sob o critério de MENOR PERCENTUAL de Taxa de Administração, nos termos da Lei nº
10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Decreto nº 7.746/12, Lei Complementar n° 123/06, subsidiariamente
a Lei nº 8.666/93 e demais legislação aplicáveis, nos termos das exigências estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 05/01/2021 às 08h00min do dia 16/02/2021;
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia 16/02/2021; INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do dia 16/02/2021. LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br
“Acesso BLL Compras”). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
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., 03 de Fevereiro de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 - A PREFEITURA DE SEABRA, por meio da CPL,
designada pelo Decreto 028/2021 de 01/02/2021, TORNA PÚBLICO a Chamada Pública (credenciamento),
para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a
Alimentação Escolar/PNAE, por dispensa de licitação nos termos do § 1º do art. 14 da lei 11.947/2009,
priorizando a aquisição local, com base nos art. 13 conjugado com o inciso V do art. 2º da Lei 11.947/2009,
da Resolução FNDE/CD/MEC 26 de 17/06/2013, com a finalidade de atender a aplicação mínima exigida
no art. 14 da Lei 11.947/2009, para atender os alunos matriculados nas escolas Municipais que ofertam
a Educação Infantil e Ensino Fundamental Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, bem como
para compor a alimentação dos alunos da Creche, da Escola Família Agrícola pela Rede Pública Municipal
de Ensino do Município de Seabra – BA. As propostas serão recebidas a partir das 9:00 horas do dia 03 de
Fevereiro 2021 até o dia 25 de Fevereiro de 2021, às 09:00hs, na PrefeituraMunicipal de Seabra-BA., 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., 03 de
fevereiro de 2021 – Enilson L. Vieira – Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PREGÃO PRESENCIAL 01/2021. PA 13/2021. Menor preço global. Objeto: serviços terceirizados com fornecimento
de mão de obra em diversas áreas, para atender as demandas da Policlínica Regional de Saúde de Feira de Santana.
Dia 16/02/2021 às 9h, no Auditório da Policlínica, Av. Eduardo Fróes da Mota, s/nº, Bairro 35° BI. Informações: e-mail
licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Edital: http://consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Feira
de Santana/Ba, 04 de fevereiro de 2021. Erika Paim dos Santos. Pregoeira.

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA –
PORTAL DO SERTÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. O Município de Monte Santo torna público que no dia 19/02/2021
às 08h00min, estará efetuando o certame, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
para execução de serviços complementares da ampliação e urbanização da área externa do Hospital
Municipal Monsenhor Berenguer, localizado no Município de Monte Santo – Bahia, conforme
planilha orçamentária e cronograma financeiro, anexo ao Edital Tomada de Preços nº 001/2021. As
informações estarão à disposição no e-mail copelmontesanto@gmail.com ou na sede da Prefeitura
Municipal de Monte Santo, situada, na Praça Professor Salgado, nº 200, Centro, Monte Santo, Bahia
– CEP 48.800-000, das 08h00min às 12h00min. Monte Santo – Bahia. 02/02/2021. Danilo Rabello
Costa – Presidente da Comissão Permanente da Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO 02/21. BB 855353 – SMS. Objeto: Aquisição de medicamentos e fórmulas
alimentares infantis. Abertura das propostas: 18/02/21 às 8h. Sessão pública: 18/02/21 às 10h.
Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.br. Informações: na CPL,
Rua Laudelino Barreto, s/n, de 8 às 18h. e-mail: compeljuridicosms@gmail.com. Jequié/Ba, 04 de
fevereiro de 2021. Tiago Alves G. Muniz. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO PRESENCIAL SRP 16/21. Dia 18/02/21 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de
expediente (pastas e envelopes). 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, 03/02/2021. Ivan Bezerra
Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 01/21. PA 31401/2021. N° da licitação: 854640. Menor preço por lote.
Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: aquisições demedicamentos. Informações:www.irece.
ba.gov.br/, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados
no Diário Oficial do Município. Início da Sessão Pública virtual: às 14h de 19/02/2021. Edital: www.
licitacoes-e.com.br. Irecê/Ba, 04 de fevereiro de 2021. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 16/02/2021 às 10h00min PE
004/2021, PA 032/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de graxa,
óleos lubrificantes e combustível tipo álcool, gasolina e óleo diesel, para o abastecimento da frota
de veículos, pertencentes ou locados a esta Administração. Através da plataforma: www.bnc.org.
br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 04/02/2021 –
Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 004/2021

O pregoeiro Oficial do Município de Una-BA, em conformidade com Art. 4º.-G, da Lei
Federal 13.979/2020, torna público o aviso do PP 002-2021, para o Sistema de Registro de
Preços, visando a aquisição de soros e antissépticos hospitalares para serem utilizados na
manutenção das atividades do hospital municipal frei Silvério e unidades de saúde da família
deste município Data: 11/02/2021 - Horário: 14:00hrs. Informações: licitacoes@una.ba.gov.
br / www.una.ba.gov.br - tel.: 73 3236-2021 - Caio Cézar Oliveira Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

REPUBLICAÇÃO PREGÃO 002-2021

AVISO DE LICITAÇÃO. O PRESIDENTE/PREGOEIRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO
MEDRADO informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 001/2021 - OBJETO:
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão
de obra e materiais para execução de obra revitalização da ponte de Milagrinho no município de
Elísio Medrado/Bahia, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93., conforme
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 22/02/2021 – Horário:
9h00min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.
br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113. Elísio
Medrado, 03 de fevereiro de 2021. Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO

A Pregoeira realizará a licitação na modalidade PE nº 005/2021 PA: 022/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM, Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE UTILIZE TECNOLOGIA OU CARTÃO MAGNÉTICO COM ADMINISTRAÇÃO
E CONTROLE (AUTOGESTÃO) DA FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET,
POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS
DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, TROCAS DE ÓLEO
E FILTROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO, REPAROS DOS PNEUS, REVISÃO GERAL,
SERVIÇO DE GUINCHO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS
DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES E CEDIDOS. Sessão de abertura: às 09:00 h dia 18/02/2021, no Portal
de Compras do Governo Federal- www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações através do tel. (75)
35223801 das 08:00 hrs às 12:00 hrs. Edital no site do Município, no Portal de Compras do Governo
Federal- www.comprasgovernamentais.gov.br ou http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes.
Esclarecimentos através do email: 1licitacaopmca@gmail.com Castro Alves- BA, 03 de Fevereiro de 2021.
Naiane Souza Pregoeira Oficial

ERRATA - DATA PREGÃO ELETRONICO Nº004/2021
EDIÇÃO Nº 2077 DATA: 03/02/2021
LEIA-SE: Pregão Eletrônico nº 004/2021 Processo Administrativo: 013/2021 Abertura: ás 10h do dia
18/02/2021 Castro Alves – BA, 03 de Fevereiro de 2021.NAIANE SOUZA, Pregoeira

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021

A COPEL torna público, o Pregão Eletrônico em referência que houve alteração no edital de licitação,
que tem por objeto: Contratação de operadora para a prestação de serviços técnicos especializados
para disponibilização de acesso ao aplicativo pedagógico da Secretaria Municipal da Educação, com
fornecimento de (i) serviço de internet patrocinada, com pagamento a partir da fruição de dados, aos
19.500 alunos do ensino fundamental I e II da SEMED (usuário) (ii) fornecimento de chip 4g/3g para
permitir o acesso aos serviços de internet patrocinada e a internet para os professores gerenciado
pelo portal de gestão; e (iv) portal com acesso em nuvem, com objetivo de permitir a segurança da
informação, a gestão dos aplicativos, a políticas de uso e acessos, downloads, sites e instalação
por dispositivos moveis. Por se tratar de modificação estritamente procedimental e de caráter geral,
sem qualquer impacto sobre a formulação de propostas ou sobre a abrangência de participação no
certame, a data de abertura fica designada para o dia 17/02/2021 às 09h00min. O Edital alterado estará
disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.
ba.gov.br. Informações: (71) 3288-8790. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. 03 de
fevereiro de 2021.

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

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021.

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - SECRETARIA DA ADMINIS-
TRAÇÃO - SAEB/COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL
Tipo: menor preço (fator “k”) Abertura: 23/02/2021 às 14h00min. Objeto: Recuperação estrutural DCET - UESC.
Família: 07.08 - Local da sessão: 2ª Avenida, n° 200, 1º andar, sala de licitação SAEB/CCL, Centro Administrativo
da Bahia - CAB, Salvador-Bahia. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site: www.comprasnet.
ba.gov.br. A sessão presencial deste certame ocorrerá por videoconferência, no endereço eletrônico: https://
comprasnet.ba.gov.br/content/sessão-virtual, em conformidade com a Instrução Normativa SAEB nº 016/2020.
Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: clop.ccl@saeb.ba.gov.br ou tel.: (71) 3115-3130, de
segunda-feira à sexta-feira, das 08h30min às 18h00min no endereço supracitado, 03/02/2021 - Luciana Andrade
Quixadá Nou - Presidente da Comissão de Licitação para Obras e Serviços de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔÔNICO Nº 30857171.2021.PE.0014.SENAICI
Objeto: Aquisição de cabines de segurança biológica e capela de exaustão de gases, de acordo com
edital e anexos.
Data de Abertura: 15/02/2021 às 10h00min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.

Salvador, 04/02/2021
Comissão Especial de Licitação

CHAMADA PÚBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 01/2021. Dia 25/02/21 às 9h. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural.
Edital/Informações: na sede ou e-mail: licitacaocontrato216@gmail.com, de 8 às 17h, tel.
7532372133. Teodoro Sampaio/Ba, 01 de fevereiro de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 011/2021:
Processo Administrativo: 026/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Objeto: Registro de preço para o
fornecimento de combustível e derivados de petróleo, visando atender a Prefeitura, Fundos Municipais e demais
Secretarias no Município de Jandaira/Ba, sessão de abertura: às 09:00 horas do dia 17/02/2021, na sala de
reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Jandaíra - Bahia, local na Praça Horácio de Farias, Nº 300, Centro.
Maiores informações através do tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão
obter o Edital na Prefeitura Municipal de Jandaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00
hrs as 12:00 hrs.

Jandaíra - BA, 03 de fevereiro de 2021.
HEIDER TOSTA ROCHA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2021
AVISO DE LICITAÇÃO


