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PÁSCOA Produtos são feitos com
massa de abará, empada ou coxinha

BRENDA GOMES
Agência Mural

Ovos de Páscoa salgados fei-
tos com massa de abará, em-
pada ou coxinha são curio-
sas opções para quem quer
fugir dos tradicionais cho-
colates e doces consumidos
no feriado em Salvador.
Atenta às inovações do mer-
cado, a confeiteira Lilia Pi-
mentel, 43, do bairro do Im-
buí, criou o “abarovo”, ou
ovo de abará, que não dei-
xará faltar azeite de dendê
no cardápio pascal.

“Em 2019 fiquei pensando
em como poderia trazer no-
vidade para a Páscoa, foi
quando tive a sacada de fa-
zer algo que fosse regional e
representasse a nossa ‘se-
mana santa’, que é toda en-
volvida no dendê”, afirma.

A ideia surgiu de outra
adaptação feita por ela. “Já
tinha a experiência dos cup-
cakes de abará que havia tes-
tado no aniversário do meu
filho, então resolvi apostar e
deu supercerto. A demanda
foi tão alta que chegou um
momento em que não con-
seguia pegar mais enco-
mendas”.

Com a casca feita de massa
de abará e o recheio de va-
tapá, confeitado com cama-
rões defumados, o “abarovo”

Gabrielle Guido / Agência Mural

A gastrônoma Natália do Monte e o seu “coxovo”, ovo feito com massa de coxinha

Cozinheiros
apostam em
demanda por
ovos salgados

foi um sucesso de vendas e
mídia. Contudo, no ano pas-
sado, com a chegada da pan-
demia do novo coronavírus,
o êxito não se repetiu.

“Em 2020 optei por não
fazer os ovos. A pandemia
ainda era uma novidade pa-
ra a gente. Neste ano, terei
um pouco mais de cautela,
por conta do cenário mes-
mo, mas já abri a agenda
para as encomendas”, decla-
ra animada, com produto
que custará R$ 40.

A pandemia também re-
fletiu na rotina da gastrô-
noma Natália do Monte, 32,
que acabou ficando desem-
pregada em meio à crise sa-
nitária. Para lidar com a si-
tuação, a carioca, moradora
do bairro de Brotas, iniciou
um negócio com a mãe vol-
tado para venda de salgados
e doces.

Nesta Páscoa, o tradicio-
nal ovo de chocolate até faz
parte do cardápio da “La Mo-
na”, porém o destaque da
época tem sido o coxovo, o
ovodePáscoafeitocommas-
sa de coxinha, que pesa em
torno de 400 gramas e custa
R$ 40.

“Desde dezembro esta-
mos pensando no que po-
deríamos ofertar para os
nossos clientes que fosse di-
ferente, pois muitas pessoas

estão no ramo da confeita-
ria. Então resolvemos adap-
tar o que é o nosso carro-che-
fe; as nossas coxinhas, e deu
supercerto. Nossas enco-
mendas do coxovo nem se
comparam às de ovos de
chocolate. É um sucesso”.

Para Natália, o principal
sentido do seu negócio é im-
pactar pessoas, por isso,

além da cozinha, ela cuida
de toda a parte de atendi-
mento ao cliente e diz estar
feliz com os retornos.

“O público de salgados é
diferente. Muitas pessoas
não gostam da experiência
do doce, e a Páscoa acaba
passando batida para algu-
mas pessoas por isso. Aten-
demos uma cliente que con-
tou que em oito anos de re-
lacionamento pela primeira
vez conseguirá presentear o
namorado na Páscoa, por
conta do coxovo. Para mim,
isso é muito importante”.

Segundo o Sebrae, em
2020, cerca de 25,6 milhões
de brasileiros eram donos
de negócios no país. Desse
total, aproximadamente 8,6
milhões são mulheres
(33,6%).Natáliacontaquees-
se universo do empreende-

Opções são
para quem quer
fugir dos
tradicionais
chocolates e
doces

dorismo não estava em seus
planos, após uma carreira
consolidada no ramo da ho-
telaria. “Nunca foi meu so-
nho ser empreendedora.
Aconteceu, e é a grande rea-
lização da minha vida. Real-
mente precisava de algo
muito significativo para que
eu me descobrisse dessa for-
ma. Hoje, amo o que eu faço
e não me imagino fazendo
outra coisa”.

Expansão
Já o estudante de gastrono-
mia Breno Soares, 24, que
desde 2012 se dedica à pro-
dução de empadas, aprovei-
ta a Páscoa para dar um novo
formato para a massa do sal-
gado e colocar o “empado-
vo” no seu cardápio.

“A ideia já existia, apenas
popularizei utilizando as

formas para ovos, que ini-
cialmente eram usadas para
bolos e brownies. A ideia, in-
clusive, veio de duas clientes
que queriam um diferencial
na Páscoa e sugeriram fazer
ovos com empada. Fiz, e vi-
ralizounainternet,em2019;
este ano vamos repetir a ex-
periência”, conta.

Nascido em Taperoá, no
sul da Bahia, o jovem afirma
que despertou o gosto pela
cozinha com as tias e avós.
Na Universidade Federal da
Bahia (Ufba), onde estuda,
ficou conhecido como Bre-
no da Empada, por conta do
sucesso com suas receitas.
Seu perfil no Instagram
(@empadadobreno) já tem
mais de 22 mil seguidores.

Breno conta que começou
sua produção de empadas
em casa até conseguir abrir
seu primeiro negócio, o Em-
pahouse, no bairro da Fede-
ração, onde precisou contra-
tar um funcionário.

Na contramão dos negó-
cios que precisaram fechar
por conta da pandemia no
ano passado, ele precisou
ampliar seu negócio por
conta da demanda. Em se-
tembro, mudou-se para o
bairro do Politeama, no cen-
tro da cidade, onde abriu a
Empadaria do Breno, que
emprega três colegas de gra-
duação e seis motoboys no
atendimento delivery.

Seu catálogo de produtos
contacomaproximadamen-
te 60 sabores de empadas, e
para esta Páscoa há ainda
dez sabores doces e salgados
do empadovo, que variam
entre R$ 50 e R$ 60.

“Tive um período de que-
da nas vendas. Por conta da
baixa produção fiquei três
mesessemtrabalhar,porser
grupo de risco e temer o ví-
rus. Atualmente, estou en-
caminhado com meu traba-
lho para aumentar e progre-
dir mais. A procura pelos
empadovos está grande,
apesar de já termos milha-
res de produtores no mer-
cado. Então, acredito que eu
esteja no caminho certo”.

A COOPSERVI - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO ESTADO BAHIA LTDA, inscrita
no CNPJ Nº 29.366.294/0001-51, a intermédio de seu Presidente Diego Araújo da Silva, no uso das atribuições e na
forma do art. 31 do Estatuto Social, salientando a expedição de circular para os demais postos desta Cooperativa e aos
cooperados, convoca os(as) senhores(as) cooperados(as) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SEMIPRESENCIAL, que se realizará na sede desta Cooperativa situada na Rua Presidente Café Filho, nº 555 – 1 A,
Bairro SIM, Feira de Santana – BA, CEP 44.085-470, que, conforme art. 31, alínea A do Estatuto, justificando-se:
a) Na forma semipresencial, conforme dispõe art. 43-A da lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, acrescentado
à respectiva lei pela Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de
abril de 2020, que permitiu a realização de assembleia geral semipresencial com possibilidade de participação e
votação a distância.
Assim, a realização da AGO SEMIPRESENCIAL será feita na Rua Presidente Café Filho, nº 555 – 1 A, Bairro SIM,
Feira de Santana – BA, CEP 44.085-470, no dia 31 de março de 2021, às 08:00, em primeira convocação com a
presença de 2/3 dos cooperados e/ou votantes, em segunda convocação às 09:00 horas, no mesmo dia e local, com
a presença de metade mais um do número total de cooperados e/ou votantes, e persistindo a falta de quórum legal, em
terceira e última convocação, às 10:00 horas, com a presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou 20% do total
de cooperados e/ou votantes, o que for menor, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
I – Prestação de Contas do exercício de 2020, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a)
Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrações;
II – Divisão de sobras ou rateio das perdas, abatendo naquele caso, as parcelas dos fundos obrigatórios; III – Eleição e
Posse dos componentes do Conselho Fiscal; III – Autorização específica; IV – Aprovação Compliance;
PARA AQUELES QUE OPTAREM PELA PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA, poderão exercer o direito de voto e
de fazermanifestações através do preenchimento do boletim de voto a distância, disponibilizado no site http://coopservi.
com.br/, na mesma data de publicação deste edital, em sua forma virtual/passível de impressão, e também físico/
impresso nas unidades de atendimentos nos municípios de Feira de Santana – BA, Paripiranga – BA, Cipó-BA e Sento
Sé - BA. Ao passo que disponibilizaMANUAL DE BOLETIM DE VOTO para maior esclarecimento quanto preenchimento
do boletim, que também já se encontra a disposição nas formas ora referidas.
As manifestações escritas ainda poderão ser encaminhadas antes e durante o conclave, através do endereço eletrônico
coopservi@outlook.com.br.
As propostas e documentos que serão apresentados durante o conclave, estarão disponíveis no site http://coopservi.
com.br/.
O preenchimento e envio do boletim de voto a distância, deverá ser devolvido à Cooperativa e a mesma informará ao
cooperado se seu boletim não estiver valido, se é necessário retifica-lo ou reenvia-lo.
Ressaltamos que a Assembleia Geral Ordinária Semipresencial será gravada e arquivada na sede desta Cooperativa, e
estará disponível após sua realização.
Para maiores informações, acesse o site: http://coopservi.com.br/
Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados é de 550 associados.
Feira de Santana – BA, 19 de março de 2021.

Diego Araújo da Silva
Diretor Presidente

CPF nº 016.575.095-24

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL DA COOPSERVI -
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO ESTADO BAHIA LTDA

CNPJ Nº 29.366.294/0001-51 - NIRE Nº 29400042864

LEILÃO DE 22 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 26/03/2021
a partir das 14h00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O
edita l completo (descr ição dos imóveis ,
condições de venda e pagamento) encontra-se
registrado no 2º Oficial de Registro de Títulos e
DocumentoseCivil dePessoa JurídicadaComarca
de São Paulo nº 3.728.464 em 08/03/2021 e 1º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de
Osasco nº 223.474 em 08/03/2021. Leiloeira
Oficial:DoraPlat - Jucesp744.

LOTE 01 - APARTAMENTO Nº 302
SALVADOR/BA
PAU DA LIMA
Rua Colina Azul (an!ga Rua A), nº 5192. Parque
Residencial Colina Azul II. Bloco 10, Área constr.:
52,51m².Matr. 43.273do2ºRI local.
Lance Mínimo R$ 51.000,00
Mínimo à vista: R$ 45.900,00

À VISTA 10% DE DESCONTO | APARTAMENTOS • CASAS • SALAS COMERCIAIS • TERRENOS

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

IMÓVEIS NA BAHIA • CEARÁ • MINAS GERAIS • PARÁ • PARAÍBA
PARANÁ • RIO DE JANEIRO • SANTA CATARINA • SÃO PAULO

Salvador, 19 de março de 2021.
Pregoeiro

OBJETO: Contratação, sob demanda, de empresa especializada para prestação de serviços técnicos
em desenvolvimento, manutenção e suporte de processo ETL (Extract Transform and Load) para
solução de BI (Business inteligence), em QlikSense, QlikView 11 ou versão superior e Microsoft Power
BI, conforme condições e especificações contidas no Anexo I, do Termo de Referência do Edital.
ABERTURA: 31/03/2021 às 08h30.
EDITAL NO SITE: http://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf
INFORMAÇÕES: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

LICITAÇÃO Nº 862518

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar,
a PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 009/2021,
do tipo Menor Preço por Lote, mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na
Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº.
8666/93 e suas respectivas alterações e Decreto Municipal 011/2020. Início do acolhimento
de propostas: às 08:00 horas, do dia 29/03/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas
do dia 31/03/2021, data e a hora da disputa: às 09:00 horas do dia 01/04/2021. Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 111/2021, N° da Licitação: 862355, tendo como objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE
JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.
jaguaripe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com,
inclusive. Informações (75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA,
18/03/2021.1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

CNPJ No 23.641.510/0001-43
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO – CTES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA (AGE) DIGITAL

A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇO – CTES, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os seus 1.521 (Um mil, quinhentos vinte um) cooperados ativos, aptos a votar
(representados na sua maioria pelos delegados eleitos por regiões, conforme Art. 34, § 3o, 4o e 5o do Estatuto
Social), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) virtual a
serem realizadas cumulativamente no próximo dia 29 deMarço de 2021, através de videoconferência. As assembleias
AGO e AGE da CTES, será realizada em uma plataforma virtual, obedecendo os seguinte horários e “quórum” para sua
instalação, cumprindo o que determina a Lei no 12.690 e o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação às 8:00 horas,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; 2) Em segunda convocação às 9:00 horas, com a presença
de metade mais um do número de cooperados; 3) Em terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença
mínima de 50 (cinquenta) ou no mínimo de 20% (vinte por cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número
cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
Em Assembleia Geral Ordinária (AGO)
I) Prestação de contas dos órgãos da administração, compreendendo: Relatório de Gestão; Balanço; Demonstrativos
de sobras ou perdas decorrentes, do exercício 2020 ;
II) Plano de atividades da sociedade para o exercício 2021;
III) Eleição e Posse dos componentes do Conselho Fiscal;
IV) Alteração, Eleição e Posse de componentes do Conselho Administração.
Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
I) Reforma Estatutária: Capítulo IV; Capítulo VI, art. 50 e 52;

Vitória da Conquista-Ba., 19 de Março de 2021.
Elicarla Silva de Queiroz – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO torna público
que realizará procedimento licitatório, na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA nº 16/2021,
destinado a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, PERMANENTES E INFORMATICA PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO., data e
recebimento das propostas a parti de 08:00 da manha do dia 19 de março de 2021, data e horário
do inicio da disputa as 09:00 da manha do dia 01 de abril de 2021. Informações disponíveis na sede
Prefeitura, ou pelo e-mail santoestevaoprefeitura@yahoo.com.br. Para aquisição de edital e anexos
acessar o site https://transparencia.santoestevao.ba.gov.br/ e pelo site www.bll.org.br,. Eventuais
alterações e demais atos disponíveis no endereço eletrônico: https://doem.org.br/ba/santoestevao
Leonardo Magalhães de Oliveira Taranto /Pregoeiro, Rogério dos Santos Costa/Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021- SRP. O Município de Barra do Choça – Bahia, torna
público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021. Objeto: registro de preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos em atendimentoa Unidade Hospitalar e da Rede Básica de Saúde do Município
de Barra do Choça. Data/Hora da disputa 31/03/2021 às 10h30min 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
862626. Informações: licitacoespmbc@gmail.com. Barra do Choça, 18 de Março de 2021. Adalberto Rodrigues
Meira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 FMS. CREDENCIAMENTO. OMunicípio de Barra
do Choça - Bahia, em consonância com a Lei Federal 8080/90, Lei 13.979/2020 e Lei nº 8.666/93, torna público
que será realizada a CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 para Chamamento Público para fins de CREDENCIAMENTO
de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Saúde para atender às necessidades do Município de
Barra do Choça/BA, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Edital ficará aberto para credenciamento
das necessidades imediatas nos dias 22/03 a 26/03/2021 das 08:30h as 13:00h, na secretaria Municipal de Saúde,
no endereço na Av. Getúlio Vargas, 648, Centro. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/
barradochoca na integra. O edital permanecerá aberto até 31/12/2021 Outros atos referentes a este processo serão
publicados no Diário Oficial do Município www.doem.org.br/ba/barradochoca. Barra do Choça – Bahia, 18 de Março
de 2021. Adalberto Rodrigues Meira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO. AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021. O Município de Barra do Choça - Bahia, em
consonância com a Lei nº 11.947/09, Resolução CD/ FNDE nº 26/2013, e Lei nº 8.666/93, torna público que será
realizada a CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE,
e demais programas da secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça/BA, no dia 08/04/2021 às 09:00h.
Informações e Edital encontram-se à disposição no Setor de Licitação da Prefeitura, situado na Av. Getúlio Vargas, nº
451, Centro. Edital, anexos e outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município
www.doem.org.br/ba/barradochoca. Barra do Choça – Bahia, 18 de Março de 2021. Adalberto Rodrigues Meira -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
AVISO DE LICITAÇÃO. A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 001/2021 - OBJETO: Contratação de empresa
para a execução de serviços de limpeza pública urbana do Município, atendendo as necessidades da Secretaria
de Transporte e Serviços Públicos do Município de Muniz Ferreira, conforme condições e especificações
estabelecidas no Anexo I do Edital, conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital
Data: 06/04/2021 – Horário: 08h30min. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
munizferreira.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail: munizferreiralicita@gmail.com Tel. 075
3663-2113. Muniz Ferreira, 16 de março de 2021 Carine Barbosa Sampaio - Presidente da CPL/ Suplente.
AVISO DE LICITAÇÃO. A PRESIDENTE/PREGOEIRA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 002/2021 - OBJETO: Contratação de empresa
para a execução de serviços de engenharia para construção de Campo de Futebol Society com piso de
grama sintética, arquibancada, vestuário e iluminação no Município de Muniz Ferreira, conforme condições e
especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 09/04/2021 – Horário: 08h30min. O Edital encontra-se
disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br). Informações podem ser obtidas pelo
e-mail: munizferreiralicita@gmail.com Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 17 de março de 2021 Carine
Barbosa Sampaio - Presidente da CPL/ Suplente.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA realizará licitação em 06/04/2021 às 14h:00min PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2021 Objeto:
Prestação de serviço de exames e procedimentos especializados, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal da Saúde, inclusive, ficando responsável para realização nos distritos nas unidades de Saúde
24 horas (exames laboratoriais), incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para a coleta,
processamento dos exames, emissão dos laudos, mão-de-obra e todos os materiais de consumos de acordo
com as normas do SUS (Sistema Único de Saúde) para atender a demanda do município de Muniz Ferreira. O
Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br. Informações podem ser
obtidas pelo e-mail munizferreiralicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 17 de março
de 2021. Carine Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

ERRATA - DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2021
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

EDIÇÃO Nº 2142 DATA: 16/03/2021
LEIA-SE: Pregão Presencial n° 013/2021 Processo Administrativo nº 034/2021. Abertura: ás 10h do dia
05/04/2021. Castro Alves – BA, 17/03/2021. Naiane Souza, Pregoeira

ERRATA - DATA PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO EDIÇÃO Nº 2138 DATA: 15/03/2021
LEIA-SE: Pregão Presencial n° 014/2021 Processo Administrativo nº 039/2021. Abertura: às 10h do dia
29/03/2021. Castro Alves – BA, 18/03/2021. Naiane Souza, Pregoeira

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
A Pregoeira torna pública a ANULAÇÃO do PP n° 016/2021 PA: 042/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇO COM
BASE NA TABELA SINAPI PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS
COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, INERENTES À MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS,
PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, COM FORNECIMENTO
DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA. Castro Alves BA, 18/03/2021. Naiane Souza, Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO LARGO

AVISO DEPREGÃO ELETRÔNICO - PRESENCIAL - CREDENCIAMENTO
CNPJ N: 16.418.683/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021- SRP
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2021 SRP, tipo MENOR PREÇO, ITEM, que tem Como objeto prestação de serviços Na locação de
caminhões caçambas e caminhões carrocerias e duas ambulâncias tipo furgão. Sessão Pública dia
31.03.2021 às 9:00 hrs.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 SRP
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021,
tipo MENOR PREÇO, ITEM, que tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição de veículos e
motos. Entrega das Propostas a partir de 19/03/2021 às 10h15. Data de Abertura das Propostas: 31.03.2021
às 10:30. Sistema BLL Compras – acessível em https://bll.org.br/
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 SRP
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021,
tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem como objeto a contratação de empresa para medicamentos, penso e
insumo. Entrega das Propostas a partir de 19/03/2021 às 12h45. Data de Abertura das Propostas: 31.03.2021
às 13h00. Sistema BLL Compras – acessível em https://bll.org.br/
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 SRP
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
021/2021, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem como objeto a contratação de empresa para Aquisição
de combustíveis. Entrega das Propostas a partir de 19/03/2021 às 14h45. Data de Abertura das Propostas:
31.03.2021 às 15h00. Sistema BLL Compras – acessível em https://bll.org.br/
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021
A Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo - Bahia torna público que estará realizando Credenciamento que
visa contratar profissional Médico Perito, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. O Edital estará disponível no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo-Bahia: http://io.org.br/ba/ribeiraodolargo/diarioOficial ou
pelo e-mail. licitacaoderibeirao@gmail.com. Ou poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo
- Bahia, sito a Praça Policarpo Ferreira dos Anjos, 01 – Centro, Ribeirão do Largo - Bahia. A documentação
para o Credenciamento deverá ser entregue à Comissão de Licitação, a partir da data desta publicação, das
8 às 12h e das 14às 17h de segunda a sexta-feira (dia útil), no endereço acima citado. As dúvidas quanto ao
procedimento de credenciamento podem ser sanadas pelo setor de licitação pelo email acima citado. Ribeirão
do Largo - Bahia, 18-de março de 2021. José Nilton Carvalho Araújo – Presidente da CPL.


