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CRISE Amazonas vai ter comitê científico
independente para auxiliar na pandemia

www.atarde.com.br/brasil

PANDEMIA País receberá 9,1 milhões de doses gratuitas contra a Covid-19 pelo
programa internacional coordenado pela Organização Mundial da Saúde

Brasil é um dos cinco países
mais favorecidos com as
vacinas do sistema Covax
FRANCE PRESSE
Genebra

O Brasil receberá 9,1 mi-
lhões de doses de vacinas
gratuitas contra a Covid-19
como parte do programa in-
ternacional Covax e integra,
junto com Paquistão, Nigé-
ria, Indonésia e Bangladesh,
o clube dos países mais fa-
vorecidos por este sistema
capitaneado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde
(OMS), segundo cifras pu-
blicadas ontem.

Até junho, o Paquistão re-
ceberá 14,64 milhões de do-
ses; a Nigéria, 13,656 mi-
lhões; a Indonésia, 11,701 mi-
lhões; e Bangladesh, 10,908
milhões. Com o Brasil estes
são os cinco maiores recep-
tores da lista finalizada do
Covax.

O sistema foi criado pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS), em colabora-
ção com a Aliança para as
Vacinas (Gavi) e a Coalizão
para a Inovação na Prepa-
ração às Epidemias (Cepi),
para garantir um acesso
equitativo às vacinas.

Gana foi o primeiro país a
receber seu lote de doses da
vacina da AstraZeneca-Ox-
ford, fabricadas na Índia e
transportadas pelo sistema
Covax na quarta-feira.

As campanhas de vacina-
ção nos países ricos come-
çaram no fim de dezem-
bro.

A Nigéria, país mais po-
puloso da África, recebeu a
primeira remessa de quase
quatro milhões de doses, as-
sim como Angola, República
Democrática do Congo e
Camboja. A Coreia do Sul e a
Colômbia também recebe-
ram os primeiros lotes.

Cerca de 237 milhões de
doses da AstraZeneca-Ox-
ford, fabricadas na Coreia do
Sul e pelo Serum Institute of

India, serão entregues em
maio a 142 países, graças a
uma operação logística sem
precedentes.

A estas se somará 1,2 mi-
lhão de doses da vacina da
aliança Pfizer-BioNTech,
que exige uma cadeia de
frio, a temperaturas muito
baixas. O Covax só pode dis-
tribuir as vacinas aprovadas
pela OMS.

Mais pobres
Osistemaestáabertoatodos
os países, mas, para 92 deles
–osmaispobres–,asvacinas
são financiadas mediante
doações e são entregues gra-

tuitamente. O objetivo é va-
cinar até 27% da sua popu-
lação até o final de 2021.

A pandemia do coronaví-
rus provocou ao menos
2.539.505 mortes no mundo
desde que o escritório da
OMS na China reportou o
aparecimento da doença, em
dezembro de 2019, segundo
balançofeitopelaAFPontem
às8hdeBrasíliacombaseem
fontes oficiais.

Depois dos Estados Uni-
dos (514.657 óbitos, com
28.664.448 contágios), o
país com mais vítimas fatais
é o Brasil, com 255.720 mor-
tes e 10.587.001 casos.
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As vacinas são financiadas por doações e entregues para os países mais pobres

O Brasil integra
junto com
Paquistão,
Nigéria,
Indonésia e
Bangladesh o
clube dos
países mais
favorecidos pelo
sistema
capitaneado pela
Organização
Mundial da
Saúde

Volta às aulas
presenciais será
com segurança,
afirma ministro

AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O Ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, afirmou ontem,
em entrevista ao programa
A Voz do Brasil, que o go-
verno federal planeja metas
para o retorno gradual ao
ensino presencial, mas que
esse retorno não acontecerá
a qualquer preço, e sim com
critérios e decisões que res-
peitem a dimensão conti-
nental do Brasil e as dife-
rentes condições sanitárias
das regiões.

Sobre o calendário do pos-
sível retorno, o ministro afir-
mou que o recrudescimento
da pandemia não era espe-
rado, e que datas específicas
não podem ser firmadas ain-
da, tendo em vista a atual si-
tuação da pandemia de Co-
vid-19. “Nós não temos um
prazo. Isso depende muito da
situação local. Com o advento
da vacinação, teremos con-
dições de retornar, logo, logo,
com segurança”, afirmou.

Com a impossibilidade de
aulas presenciais, as aulas re-
motas via internet se torna-
ram ferramentas básicas de
educação.Segundoinformou
o ministro da Educação, mais
de 76 mil escolas públicas em
cercadecincomilmunicípios
receberam verbas do progra-
ma Educação Conectada para
implementar projetos de
educação a distância.

“Investimos perto de
R$ 250 milhões [em conec-
tividade para escolas públi-
cas]. Vale lembrar que alu-
nos de escola pública que
não têm o mesmo acesso à
educação de alunos oriun-
dos de escolas particulares
são amparados pela lei que
regulamenta o acesso às
universidades públicas,
com reserva de 50% das va-
gas”, explicou o ministro.

São Paulo tem
468 mortes
por Covid-19
em 24 horas

DA REDAÇÃO E
AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

O estado de São Paulo re-
gistrou ontem o maior nú-
mero de mortes por Co-
vid-19 em 24h desde o início
da pandemia, com 468 no-
vos óbitos, segundo dados
da Secretaria Estadual da
Saúde. Com os novos regis-
tros, o estado chegou a
60.014 mortes provocadas
pela doença.

As novas confirmações em
24 horas não significam, ne-
cessariamente, que as mor-
tes aconteceram de um dia
para o outro, mas que foram
contabilizadas no sistema
neste período. Os números
costumam ser menores aos
finais de semana e segun-
das-feiras, por conta da sub-
notificação nessas datas.

“Pré-colapso”
A cidade de Campinas anun-
ciou ontem que adotará a
Fase Vermelha contra a Co-
vid-19, a mais restritiva, a
partir de hoje até o dia 16.
PeloPlanoSãoPaulodecom-
bate à pandemia, válido pa-
ra todo o estado, a Fase Ver-
melha é considerada de aler-
ta máximo, com a liberação
apenas do funcionamento
dos serviços essenciais.

Segundo a prefeitura, a
medida foi necessária em ra-
zão de o município estar em
situação de “pré-colapso”. “A
omissão em não adotar me-
didas restritivas pode nos le-
varaumcolapsojamaisvisto
no sistema de saúde de nossa
cidade”, destacou o prefeito
Dário Saadi, nas redes so-
ciais. “Todos nós estamos
cansados dessa pandemia,
cansadosderestrições.Maso
cansaço a gente recupera, a
dor da perda de um familiar
é para sempre”, diz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 005-2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2021
CNPJ N: 14.147.466/0001-29

A Prefeitura Municipal de Almadina, por intermédio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n° 002/2021 de 06 de
janeiro de 2021, torna público aos interessados que se fará o Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços nº
005/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ALMADINA-BA NO EXERCICIO VIGENTE,
CONFORME ANEXO I, através de Registro de Preços. O EDITAL ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS
NO ENDEREÇO: www.licitacoes-e.com.br ou www.almadina.ba.gov.br REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17
DE JULHO DE 2002, SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. O PREGÃO SERÁ REAL-
IZADO EM SESSÃO PUBLICA ONLINE POR MEIO DE RECURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA INTERNET,
ATRAVÉS DO SITE LICITAÇÕES-E.
Licitação Banco do Brasil nº: 853262
Recebimento das propostas: 08/03/2021 - 08:00hrs. Recebimento das propostas até: 16/03/2021 – 08:00hrs. Aber-
tura das propostas: 16/03/2021 - 08:00hrs. Início da sessão de disputa de preços: 16/03/2021 - 08:15hrs
Informações pelo email: licitapma@outlook.com, ou na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Euzébio Ferreira, 26,
Centro CEP 45640-000 Almadina – BA, onde poderá ser adquirido o edital. Almadina, 26 de fevereiro de 2021.
DALTON LUIZ ALMEIDA FILHO - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA
PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021-SRP.A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ
FERREIRA realizará licitação em 16/03/2021 às 8h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 858453
PREGÃO ELETRÔNICO n º 007/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas para contratação de empresa para
aquisição parcelada, futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados na
Rede Municipal de Ensino de Muniz Ferreira -BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços,
conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da
Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas
pelo e-mail munizferreiralicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 01 de março de 2021.
Carine Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente
PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021-SRP.A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 16/03/2021 às 9h:30min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº
859614 PREGÃO ELETRÔNICO n º 008/2021-SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para
eventual aquisição de cimento para reparos em esgotos, calçamentos, prédios públicos, praças e demandas
do município, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes neste Edital e
Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.munizferreira.ba.gov.br e no www.
licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail munizferreiralicita@gmail.com ou pelo Tel.
075 3663-2113. Muniz Ferreira, 01 de março de 2021. Carine Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente

O Presidente da COOPERFRAN – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO SÃO FRANCISCO, estabelecida na Rua
BurleMarx, nº 3160 Sala 01, Andar 1, Bairro Chácaras Comerciais Leste, CEP:47.850-000, Luís EduardoMagalhães,
Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 07.130.220/0001-89, NIRE: 29400031901, na forma Estatutária, convoca todos os
Sócios para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 22 de Março de 2021, as 13:00 horas em primeira
chamada, com a presença de 2/3 dos Cooperados em condições de votar, as 14:00 horas em segunda chamada
com a presença de metade mais um dos sócios em condições de votar e as 15:00 horas em terceira e ultima cham-
ada com a presença de 10 sócios em condições de votar, a ser realizada na Rua Burle Marx, 3160, Bairro Chácaras
Comercial Leste- CEP: 47.850-000 –Luís Eduardo Magalhães –BA, com a seguinte Ordem do Dia:
I. Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura
das despesas da cooperativa;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III. Eleição e Posse da Diretoria do Conselho Fiscal.
IV. Admissão e exclusão de Cooperados.
Número de Sócios para efeito de quorum é de 21 (vinte e um) associados.

Luís Eduardo Magalhães, 10 de fevereiro de 2021.
VINÍCIUS STUCZYNSKI

Presidente

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/02656
Objeto: Contratação de serviços especializados e continuados de limpeza e
conservação com fornecimento de materiais nas Unidades da Capital e do Interior,
relacionadas no Anexo deste Edital – “Relação de Unidades e Metragens”, pelo
período inicial de 12 meses. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 012/2021 – Acolhimento das propostas a
partir de: 04/03/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 16/03/2021 às 09:30
horas. Início da sessão de disputa de preços: 16/03/2021 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 março de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA
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 a correção do Edital PE 04/2021
e a retomada da licitação, na forma eletrônica. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de em-
presa 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 tipoMENORPREÇO (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 16/03/2021; ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às
08h25min do dia 16/03/2021; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do dia 16/03/2021.
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso BLL Compras”). Para todas as referências de tempo será ob-
servado 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., 02 de Março de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021 A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 004/2021, Processo Administrativo 034/2021, Tipo:
menor preço por lote, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustível e derivados
de petróleo, com fornecimento contínuo e fracionados, conforme demanda, para suprir as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha e suas Secretarias. Sessão Dia: 16/03/2021 às
09h00min. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e http:/eu-
clidesdacunha.ba.gov.br/licitacoes Informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00
horas. Janessi Olinda Soares de Abreu -Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 001/2021
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

A CPL realizará licitação na modalidade TP n 001/2021 PA 015/2021. Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO TIPO 1, NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES – BA, CONFORME PROPOSTA Nº 11077.0240001/20-001 DA
EMENDA PARLAMENTAR. Abertura: às 10:00 h do dia 22/03/2021 na sala da COPEL na PMCA - Bahia,
Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves
– BA, 02/03/2021. NAIANE SOUZA. Presidente.

O Presidente da COOPVENFS - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE FEIRA DE
SANTANA-BA. CNPJ: 29.802.775/0001-62, NIRE: 2940004299-6, com sede na Rua Santo Antônio,
326 – Complemento 419320, Capuchinhos, Feira de Santana Ba, CEP: 44076-050. Convida a presença
de todo quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 13
de março de 2021 com primeira chamada as 8:00hs, segunda chamada as 9:00hs e terceira e última
chamada as 10:00hs, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021,
onde uma cópia deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa e será enviada
uma cópia deste edital via e-mail para todo quadro social, para deliberar, votar e aprovar ou não com
número estatutário legal, os assuntos constantes deste edital, quais sejam: (1) Exclusão e Admissão
de Cooperados e (2) Alteração Quadro Societário Administrativo.

Feira de Santana, 03 de março de 2021
Jorge Dantas Mota, CPF 177.426.175-87 – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021
DA COOPVENFS - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS
VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE FEIRA DE SANTANA-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2021-SRP. O Município de
Cipó, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que, em virtude de impugnação impetrada
e parcialmente acatada, houve alteração do Edital do Pregão Presencial nº 004/2021-SRP, cujo objeto é o registro de
preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme deman-
da, para atender as necessidades da frota de veículos do Município de Cipó/Ba, de modo que a sessão designada
para o dia 03/03/2021 foi cancelada, sendo designada nova data para a realização da sessão, a saber: 16/03/2021,
às 09h00min. Local: Setor de Licitações, Praça Juracy Magalhães, S/N, Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. O novo Edital estará disponível no endereço eletrôni-
co: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado. Infor-
mações através do tel. (75) 3430-1023. Em: 02/03/2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA -BA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Nº 023/2021 – P.A 070/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios que farão parte dos 56.000 kits básicos de alimen-
tação escolar. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 03/03/2021 às 9h. DO ENCERRA-
MENTO DAS PROPOSTAS: dia 15/03/2021 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: Á partir do dia 15/03/2021 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.
br; portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/21. Dia 15/03/21 às 9h. Objeto: aquisição de materiais e instrumentos
odontológicos. Menor preço por lote. /////// PREGÃO PRESENCIAL 19/21. Dia 15/03/21 às 14:30h. Objeto:
serviços de consultoria e assessoria para constituição, consolidação de créditos relativos à CFEM, com
uso de aplicativo de controle e operação, e dos tributos municipais. Menor preço por lote. Editais: https://
ibipeba.ba.gov.br/. Informações: na CPL, Pç. 19 de Setembro, 02, tel. 7436482110 ou e-mail: licitapmib@
gmail.com, de 8 às 13h. Ibipeba/Ba, 03/03/21. Demóstenes de Sousa B. Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA
CHAMADA PÚBLICA 01/21. Edital 01/21. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios oriundos da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao PNAE. Dia 19/03/21 às 14h. Edital:
americadourada.ba.gov.br. Informações: na CPL, tel. 7436922000 ou e-mail: licitacao.americadourada@
gmail.com, Av. Gramacho, S/N, de 8 às 17h. América dourada/Ba, 26 de fevereiro de 2021. Romerito
Rodrigues Duarte. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

PREGÃO ELETRÔNICO 03/21 – BB 859233 SMS. Objeto: Aquisição de veículo de passeio.
Abertura das propostas: 22/03/21 às 8h. Sessão pública: 22/03/21 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, 01
de março de 2021. Tiago Alves G. Muniz. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

PREGÃO PRESENCIAL 02/21, PA 20/21, menor preço global por lote, objeto: serviços de Telediag-
nóstico em exames de Mamografia, Raios X, Tomografia, Ressonância, Holter, Mapa, Eletrocardio-
grama (ECG), Eletroencefalograma (EECG) e Espirometria, com interpretação, diagnóstico e emissão
de laudos. Dia 15/03/2021 às 9, a se realizar no Auditório da Policlínica, Av. Eduardo Fróes da Mota,
s/n, Bairro 35° BI. Informações: e-mail licitacoes.consorciodesaudefsa@outlook.com. Edital: http://
consorcioportaldosertao.ba.ipmbrasil.org.br/diario. Feira de Santana/Ba, 02 de março de 2021. Erika
Paim dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

A CPL da PM de Cairu realizará licitação pública na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2021, no dia
05.04.2021, às 09:00HS (nove horas) em sua sede. OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço
global, de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas elétricos, hidráulicos, estruturais e das instalações das edificações públicas do município de Cairu, estado
da Bahia. Telefax: (75) 3653-2151. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br.
Cairu - Bahia, 02 de março de 2021. Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL

Tornapúblico aREVOGAÇÃOdoPREGÃOPRESENCIALSRP04/21, objeto: aquisiçãodemobiliário escolar. ARevogação
fundamenta-se na Súmula 473 do STF, bem como no art. 49 da Lei 8.666/93, e, em virtude da decisão liminar proferida
nos autos do Processo TCM/BA nº 02567e21. Canarana/Ba, 02/03/21. Romeu Xavier de Sousa. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30859003.2021.PE.0036.SENAICI
Objeto: Aquisição de livros técnicos nacionais e importados, conforme edital e anexos.
Data de Abertura: 12/03/2021 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, 03/03/2021
Comissão Especial de Licitação


