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Tensão
aumenta no 4º
dia de protestos
contra golpe

AGÊNCIA BRASIL

Canhões de água, balas de
borracha e gás lacrimogê-
neo: a tensão continuou a
aumentar ontem em Myan-
mar, no quarto dia de gran-
des manifestações em todo
o país contra o golpe de Es-
tado de 1º de fevereiro.

Em Naypyidaw, a capital, a
polícia disparou balas de
borracha contra manifes-
tantes, de acordo com tes-
temunhas. Antes, a polícia
tinha recorrido a canhões de
água contra um pequeno
grupo que se recusava a dis-
persar, durante um blo-
queio de estrada das forças
de segurança.

Em Mandalay, a polícia
utilizou gás lacrimogêneo
"contra manifestantes que
agitavam bandeiras da Liga
Nacional para a Democracia
[LND]", partido de Aung San
Suu Kyi, a presidente eleita
em novembro, disse um mo-
rador à agência de notícias
France-Presse.

O movimento de desobe-
diência civil em Myanmar
contra a junta militar que
tomou o poder prossegue
em todo o país, apesar da lei
marcial decretada na véspe-
ra, uma tentativa dos mili-
tares de evitar protestos.

Na 2ª-feira (8), a junta mi-
litar impôs a lei marcial em
várias cidades e distritos de
Rangum e proibiu aglome-
ração e decretou ainda o re-
colher obrigatório noturno.

PANDEMIA Cidade no centro da China é considerada ‘marco zero’ por registro de primeiros casos

OMS: ‘Não há provas de mercado de
Wuhan ter sido epicentro da Covid-19’
RODRIGO TARDIO

Os especialistas da Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS que investigam, na
China, as origens da atual
pandemia afirmaram on-
tem que não existem provas
da presença da Covid-19 na
cidade de Wuhan antes de
dezembro de 2019, e nem
sequer encontraram a espé-
cie animal que pudesse ter
transmitido o vírus ao ser
humano. “Não há evidên-
cias suficientes (…) para de-
terminar se o Sars-Cov-2 se
propagou em Wuhan antes
de dezembro de 2019”, disse
Liang Wannian, chefe da
equipe de cientistas chine-
ses, em entrevista coletiva.

A cidade localizada no
centro da China é conside-
rada o marco zero da pan-
demia por ter registrado os
primeiros casos de corona-
vírus no fim de 2019. Desde
então, a pandemia matou
mais de 2,3 milhões de pes-
soas no planeta.

Os especialistas da OMS e
cientistas chineses que fa-
zem parte da missão tam-
bém anunciaram que não
identificaram a espécie ani-
mal que pode ter sido res-
ponsável pela transmissão
do vírus aos seres humanos.
A transmissão a partir de
um animal é provável, mas
“não se identificou ainda”,
disse Liang Wannian.

De acordo com Peter Ben
Embarek, coordenador da
delegação da OMS, a hipó-
tese mais provável é a trans-
missão do vírus via um ani-
mal intermediário. Porém, a
teoria precisa de “investiga-
ções mais específicas e pre-
cisas”, afirmou.

Além disso, os especialis-
tas consideraram que a teo-

riadequeovírusdaCovid-19
foi gerado em um labora-
tório de Wuhan e se propa-
gou para o exterior devido a
um erro é “extremamente
improvável”. “A hipótese de
acidente em um laboratório
é extremamente imprová-
vel para explicar a introdu-
ção do vírus no homem”, de-
clarou Ben Embarek.

Hector Retamal/ AFP Photo/ 31.01.2021

Membros da OMS visitaram, em janeiro, o mercado de frutos do mar de Wuhan

“Na verdade, não faz parte
das hipóteses que sugeri-
mos para estudos futuros”,
acrescentou, minimizando
uma declaração do ex-pre-
sidente dos Estados Unidos
DonaldTrump,queacusouo
Instituto de Virologia de
Wuhan de ter deixado o ví-
rus escapar, de forma cons-
ciente ou involuntária.

A missão da OMS é con-
siderada extremamente im-
portante para a luta contra
epidemias futuras, mas teve
dificuldades para acontecer
porque a China relutou em
permitir a entrada no país
de especialistas internacio-
nais de diferentes áreas, que
incluíram, entre outras, epi-
demiologia e zoologia.

Nem sequer
encontraram a
espécie animal
que pudesse ter
passado o vírus
ao ser humano

Angela Pecini Silveira, Mat. Jucesp715, venderá 1º ou2º Leilão, art. 63, §1º/5º Lei 4.591/64,c/c VI e VII art.
1º Lei 4.864/65, os direitos sobre as unidades autônomas: •01- Apto 602 de porta, Tipo 13, Torre Bál!co,
Cond. Villa doMar, R. Carlos Conceição nº 1168, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, 01 vg, FIT: 0,0048300%.
Mat. 46.572, CRI Lauro de Freitas/BA. Ocupado. 1º LEILÃO: R$ 652.528,54. 2º LEILÃO: R$ 554.034,60.
Tália Incorp. Ltda., CNPJ: 12.447.760/0001-20. •02- Apto 905 de porta, T 02, Ed. Tambaú, Cond. Res.
Tamari, R. Novo Imbuinº198, Sub. Itapoan, Salvador/BA, vg degaragemnº17, COF: 0,003050.Mat. 29.095,
7º CRI Salvador/BA. Ocupado. 1º LEILÃO: R$ 659.415,07. 2º LEILÃO: R$ 602.531,75. PDG Bál!co Des.
Imob. Ltda - EmRecuperação Judicial.- CNPJ: 08.537.015/0001-03.O arrematantepagaráàvista: Arremate;
5% leiloeira; débitos cond./IPTU; despesas a par!r da data da arrematação; custas cartorárias, baixa de
hipoteca; impostos transmissão, emissão de matrículas, cer!dões (inclusive da comitente) para lavratura e
registro da escritura. Venda “ad corpus”. Desocupação pelo arrematante. A comitente terá preferência
na forma da lei. Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do Edital
completo disponível no portal da Pecini Leilões. www.pecinileiloes.com.br. Informações:
contato@pecinileiloes.com.br, (19)3295-9777.Av. Rotarynº187, Jd. Paineiras, Campinas/SP.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS ONLINE
DATA: 1º Público Leilão – 19/02/2021 às 10h00

2º Público Leilão – 19/02/2021 às 11h00

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CAMAÇARI, por sua Presidente, para cumprimento das exigências con-
tidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos serviços e a população em geral, que os empregados
pertencentes à categoria bancária que prestam serviços ao Banco do Brasil S/A, em assembleia realizada
em 05/02/2021 deliberaram por decretar Estado de Greve e indicar a paralisação de suas atividades a
partir da 00h00m até às 23h59m do dia 10/02/2021.

Camaçari, 09 de fevereiro de 2021.
Thaise Mascarenhas

Presidente

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CAMAÇARI
AVISO DE GREVE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
ESPORTE CLUBE BAHIA

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, a pedido do Presidente da Diretoria
Executiva, no uso de suas atribuições estatutárias e na forma das Resoluções CD nº 01/2020 e
nº 02/2020, convoca ordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 15 de fevereiro
de 2021, com primeira convocação às 18:30h e segunda convocação às 19:00h, na modalidade
telepresencial, através da plataforma Google Meet e com link de acesso a ser oportunamente enviado
por e-mail aos Conselheiros pela Secretaria desse Órgão, com a seguinte ordem do dia:
1 - Conhecer e opinar sobre os planos, em especial o de gestão, e orçamento do Clube para o
exercício de 2021, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal (art. 23, I, a, c/c 24, II e XVII, do
Estatuto);

Salvador, 10 de fevereiro de 2021.
Leonardo Carvalho Martinez

Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia
Guilherme Cortizo Bellintani

Presidente da Diretoria Executiva do Esporte Clube Bahia

A APLB-Sindicato, CNPJ 14.029.219/0001-28, com sede na Cidade do Salvador/BA, Nazaré, na Rua Francisco
Ferraro, nº45, CEP 40050-020, tel. (71) 4009-8350, registrado no Ministério do Trabalho sob o n. 24000-
003774-90, com fulcro no artigo 606 da CLT, TORNA PUBLICO e NOTIFICA em cumprimento ao disposto no
artigo 605 da CLT e 8º, inciso IV da CF/88, ao Estado da Bahia, através do Governador e respectivo Procurador
Geral do Estado, bem como aos gestores dos entes administrativos municipais da administração direta e
indireta de todos os municípios da Bahia, conforme consta do Registro Sindical desta entidade, através de
seus Prefeitos e respectivos Procuradores Municipais que, devido à obrigação legal contida no art.582 da CLT,
deverá ser descontado até 31/03/2021 o valor da remuneração correspondente a um dia de trabalho, a título
de contribuição sindical, de cada um dos trabalhadores em educação do ensino pré-escolar, fundamental e
médio da rede pública estadual, estando incluso os profissionais que desempenhem, entre outras, as funções
de professores, supervisores educacionais, orientadores educacionais, administradores escolares e pessoal
do grupo técnico - administrativo vinculados à área de educação, devendo os valores descontados serem
recolhidos (art.583 da CLT) até o dia 30/04/2021, em favor deste sindicato, através da GRCS – Guia de
Recolhimento da Contribuição Sindical, onde deverá constar o Código desta entidade nº 911.019.362.03431-
5, pagável em qualquer agência da Caixa Econômica Federal - CEF ou na rede bancária autorizada, observando
que esta entidade é titular da conta corrente na CEF agência 061/Mercês/Salvador/BA. A Contribuição Sindical
tem previsão constitucional (art. 8º e 149 – CF/88) e seu recolhimento foi alterado pela Lei nº. 13.467/2017,
a qual modificou a forma dos descontos, exigindo autorização prévia e expressa para sua cobrança. Frente à
autorização, o ente empregador efetuará o desconto, cujo cálculo deverá corresponder ao valor de um dia de
trabalho (1/30) da remuneração integral (gratificações, prêmios, adicionais, comissões ou outra vantagens
pagas a quaisquer títulos) do mês de MARÇO DO ANO DE 2021, conforme artigo 580, Inciso I da CLT e será
descontada até o dia 31/03/2020 e recolhida à Caixa Econômica Federal até o dia 30/04/2020, para repasse
aos destinatários, nos moldes da Portaria 186/2014 do MTE. Os comprovantes do recolhimento e relação dos
empregados deverão ser encaminhados ao sindicato, na forma do artigo 583 § 2º da CLT e da Nota Técnica
SRT/TEM nº. 202/209. O não recolhimento até o dia 30/04/2020 importará em multa de 10% (dez por cento)
nos 30 (trinta) primeiros dias com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, nos termo do art. 600 da NCLT. As GRCS
serão remetidas ao Estado e aos municípios, podendo, no caso de dúvidas, serem estas dirimidas junto a este
sindicato na sede, por telefone ou no endereço eletrônico (imprensa@aplbsindicato.org.br).

Salvador, 10/02/2021
Rui Oliveira – Coordenador Geral.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS
DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA / APLB-SINDICATO

EDITAL DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEVIDA NO ANO DE 2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 012/2021. O Município de Coribe - Estado
da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93, fará realizar pregão
para registro de preço para futuras e eventuais aquisições parceladas de ferramentas, equipamentos e
materiais de construção em geral destinados à manutenção das demandas das Secretarias e Órgãos
vinculados do Município de Coribe – Bahia, abertura no dia 22/02/2021 às 08hs00min. O edital
completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações:
(77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 09 de fevereiro de 2021.
Gesandro Soares de Carvalho - Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/41862
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços
continuados de inspeção e manutenção rotineira, conforme descrito na ABNT NBR 5674,
nas unidades da capital que estão ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia, e em
quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas, com fornecimento de mão de obra,
deslocamento de funcionários, ferramentas e maquinários. O Núcleo de Licitação informa aos
interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 066/2020 – Acolhimento
das propostas a partir de: 11/02/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 23/02/2021
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 23/02/2021 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, 09 de fevereiro de 2021.

Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, por intermédio do
seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº 002/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
locação de veículos pesados e máquinas, com motorista, para atender as necessidades das secretarias
municipais do Município de Monte Santo – Estado da Bahia, compreendendo os serviços de acordo com o
termo de referência e planilha de proposta anexo ao Edital. A abertura dos envelopes e da disputa acontecerá
no dia 23/02/2021, às 08h30min. Os interessados poderão adquirir o Edital, na sede da Prefeitura Municipal
de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das 08h00min às 12h00min de
segunda-feira a sexta-feira, mais informações pelo e-mail: copelmontesanto@gmail.com e/ou pelo telefone
(75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 08 de fevereiro de 2021, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

A PMCA-BA, através da Pregoeira, torna público que o PP n° 002/2021 PA nº 004/2021 com abertura marcada para
o dia 11/02/2021 às 09h, fica PRORROGADA para o dia 24/02/2019 às 10h a abertura do processo licitatório. Em
virtude do acolhimento ao pedido de impugnação realizado pela empresa ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Edital
em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA, 09/02/2021.NAIANE SOUZA. PREGOEIRA.

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

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 002/2021

O Pregoeiro da PM de Floresta Azul torna público, que realizará em 22.02.2021, às 09h no site www.
licitacoes-e.com.br de nº. 856262, pregão eletrônico para aquisição parcelada de medicamentos,
material de consumo médico-hospitalar, equipamentos de proteção individual, bem como kit de
teste rápido. O Edital, bem como quaisquer outras informações encontra-se disponível nos sites:
www.doem.org.br/ba/florestaazul, www.licitacoes-e.com.br ou junto ao setor de Licitações, na
sede da Prefeitura Municipal. As demais publicações serão realizadas no Diário Oficial no site:
www.doem.org.br/ba/florestaazul. Wagner Barbosa Andrade Leal ? Pregoeiro.
O Pregoeiro da PM de Floresta Azul torna público, que realizará em 22.02.2021, às 14h no site www.
licitacoes-e.com.br de nº. 856291, pregão eletrônico para aquisição parcelada de combustíveis e
lubrificantes. O Edital, bem como quaisquer outras informações encontra-se disponível nos sites:
www.doem.org.br/ba/florestaazul, www.licitacoes-e.com.br ou junto ao setor de Licitações, na
sede da Prefeitura Municipal. As demais publicações serão realizadas no Diário Oficial no site:
www.doem.org.br/ba/florestaazul. Wagner Barbosa Andrade Leal ? Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.904/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 013/2021. O Município de Coribe -
Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e a Lei n.º 8.666/93, fará
realizar pregão para o registro de preço para futuras e eventuais contratações de empresa para
prestação de serviços de fornecimento de refeições na localidade de Descoberto no interior do
Município de Coribe, abertura no dia 22/02/2021 às 14hs00min. O edital completo encontra-se
na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130,
demais atos www.coribe.ba.gov.br. Coribe - Bahia, 09 de fevereiro de 2021. Gesandro Soares
de Carvalho - Pregoeiro

MUNICÍPIO DE CORIBE
CNPJ N.º 13.912.084/0001-81

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E ENDEMIAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários e Endemias do Extremo Sul da Bahia, inscrito no CNPJ n.
10.723.397/0001-01, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da Portaria nº 17593/2020 do ME, convocam
toda a categoria Profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Combate às Endemias dos Municípios de Alco-
baça, Caravelas, Ibirapuã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Teixeira de
Freitas e Vereda, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 02 de março de 2021, às 9hs
e primeira convocação, e as 09h30minhs em segunda convocação com qualquer numero de presente, no seguinte endereço:
Igreja Batista Monte Sinai, Rua André Medeiros, São Lourenço, Teixeira de Freitas BA Cep:45992-108, 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 funciona-
mento da Federação. Teixeira de Freitas/BA, 09 de fevereiro de 2021. JOSE FELIX DOS REIS FILHO- Presidente do Sindicato

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o AVISO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA
LICITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS - Nº 001/2021. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob
o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução
das Obras de Conclusão do CIE “R40”MOD.01 - Quadras Reversíveis - Centro de Iniciação ao Esporte (Atual Estação
Cidadania) em Lauro de Freitas, Contrato de Repasse Nº 425.969-01/2014, no Município de Lauro de Freitas/Bahia.
Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Impetrado pela empresa Marcelo Vicente da Silva
Eireli. – Processo Administrativo – Nº 1665/2021. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro
de Freitas, 09 de fevereiro de 2021.

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

AVISO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS – Nº 001/2021.

O Município de Itaberaba (BA), torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial
para registro de preço no dia 23/02/2021, as 09:00 hs. Local: Secretaria de Adm. Modernização
e Informação, situada na Av. Rio Branco, nº 318, centro, sala de licitações. 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 Municipio de
Itaberaba. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3251-0593, no horário de expediente das 8:00 as 12:00hs,
PREGOEIRO: Alfredo Enrique P. Neto, Itaberaba-BA, 10 de fevereiro de 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° PMI005PRP-2021

PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. Objeto: aquisição dematerial de expediente, escritório e papelaria. Dia 23.02.2021
às 9h, na Sec. de Educação, Avenida Presidente Costa e Silva, s/n. //////////////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP
07/2021. Objeto: fornecimento de combustíveis na modalidade ticket/cartão para atender a frota mecanizada
pertencente ao Município em viagens a Salvador e região. Dia 23/02/21 às 14h, na Sec. de Educação. Edital: http://
www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcandidosales/licitacoes. Cândido Sales/Ba, 10/02/2021. Aline Nogueira
Lima Alves – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES

PREGÃO PRESENCIAL 09/21. PA 21/21. Menor preço por lote. Objeto: serviços na impressão
de formulários e confecção de carimbos. Dia 23/02/21 às 9h. //////////// PREGÃO PRESENCIAL
10/21. PA 22/21. Menor preço. Objeto: Aquisição de materiais de expediente. Dia 23/02/21 às
14h. Informações: na CPL, tel. 7436491201, e-mail: licitacao@uibai.ba.gov.br. Uibaí/Ba, 10/02/21.
Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
TOMADA DE PREÇO TP01030221. PA01030221. Objeto: Recuperação de estradas vicinais no
Município, facilitando escoamento de produção e acessibilidade, para Prefeitura, localizada na Av.
João Durval Carneiro, 72, Anexo da Prefeitura, cuja sessão está marcada para 9h do dia 02/03/21.
Entrega das propostas: a partir de 10/02/21, no http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/
pmcentral/. Central/Ba, 10 de fevereiro de 2021. Lili Pereira de Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
006/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO:
ACADEMIA AO AR LIVRE, PARQUE INFANTIL DO TIPO PLAYGROUND, BANCO DE JARDIM, ENTRE OUTROS,
PARA EQUIPAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO/BAHIA. Data da sessão: 23 de fevereiro de
2021 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação
na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão,
09 de fevereiro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 007/2021
O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 007/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO DE
BILHETES E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM, DE AMBITO NACIONAL A SEREM
UTILIZADAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO – BAHIA. Data da sessão:
23 de fevereiro de 2021 ás 13:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial
e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75)
3428-2124/2316. Pedrão, 09 de fevereiro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 006/2021

AP.M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 001-2021-PE, do tipomenor:MENORPREÇO
POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº 011/2021
de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição parcelada e contínua de soros e material para raio-x, visando atender as
demandas das Unidades de Saúde do município de Ibipitanga. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir
do dia 10/02/2021 a 25/02/2021 até às 08:30 horas, Sessão: às 09:15h do dia 25/02/2021 (horários de Brasília/DF),
no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na
sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 09 de fevereiro de
2021, Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 001-2021-PE

O Presidente da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel -COOABRIEL, inscrita no CNPJ/MF sob o
nr. 27.494.152/0001-44, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 45, inciso I do Estatuto Social da Cooabriel,
convoca os senhores sócios para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores
de São Gabriel - COOABRIEL, a realizar-se no dia vinte e seis de março do ano de dois mil e vinte e um, sexta-feira, em
formato semi presencial, de acordo com o art. 43-A da lei 5.764/71, bem como Anexo VI, Seção III, da IN 81/2020 do
DREI, de acordo com as orientações contidas nas notas 2 e 3 do presente edital, sendo escolhido, o Armazém da Coo-
perativa, localizado no Córrego São Gabriel, S/N, São Gabriel da Palha-ES, CEP: 29.780-000, para os cooperados que
optarem pelo voto presencial, em primeira convocação às 07:00(sete) horas com a presença de no mínimo 2/3(dois
terços) dos sócios; em Segunda convocação às 08:00(oito) horas com a presença de no mínimo metade mais um
dos sócios e em terceira e última convocação às 09:00(nove) horas com a presença de no mínimo 10(dez) sócios a
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – Prestação de contas do Exercício de 2020 compreendendo;
a)Relatório de gestão;
b)Balanço patrimonial;
c)Demonstração de Sobras ou Perdas e demais demonstrativos;
d)Parecer de Auditoria Externa;
e)Parecer do Conselho Fiscal;
II – Destinação das sobras;
III – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal
IV – Fixação total dos honorários para Diretoria Executiva e da cédula de presença para os demais componentes do
Conselho de Administração e Conselho Fiscal pelo comparecimento as respectivas reuniões;
V – Autorização para contrair operações de créditos, com garantia de bens e imóveis de propriedade da Cooperativa;
VI – Plano de atividades para o exercício de 2021.
Nota 1: Para efeito de quórum, declara-se que o número de sócios em condições de votar nesta data é de 2.884 (dois
oitocentos e oitenta e quatro).
Nota 2: Para que os associados participem a distância, será necessário seguir às orientações que constam no seguinte
endereço eletrônico em banner específico com orientações sobre a assembleia, www.cooabriel.coop.br/assembleia.
Nota 3: Para os cooperados que optarem pela participação presencial, além de orientarmos que evitem se dirigir ao local
designado acompanhados de parentes e convidados, não será permitida a entrada de nenhuma pessoa sem uso de
máscara pessoal de proteção nos padrões indicados pelas autoridades sanitárias nacionais, bem como daqueles que,
eventualmente, apresentarem sintomas gripais como tosse constante, febre, dores de cabeça, perda de olfato, paladar
etc, como medida de prevenção e proteção da saúde e da segurança de todos.
Nota 4: Para os cooperados que optarem pela participação presencial, a Cooperativa irá obedecer a portaria vigente na
data de realização da Assembleia que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência e saúde pública
decorrente do novo coronavírus, que definirá quantidade de participantes que poderão estar presentes e medidas de
prevenção necessárias.
Nota 5: Faremos uma assembleia com tempo reduzido, atendendo toda a ordem do dia constante no edital, porém
mais objetiva.
São Gabriel da Palha - ES, 10 de fevereiro de 2021.

COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGO


