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IDENTIDADE Data reverencia e
homenageia a memória de Pastinha

Mestres
celebram Dia
da Capoeira
Angola
LUCAS BARBOSA
Agência Mural

Todos os anos, mestres e
mestras da capoeira se reú-
nem em diversas rodas de
Salvador e pelo mundo para
comemorar,nodia5deabril,
o Dia da Nacional da Capoei-
ra Angola, em homenagem
ao nascimento de Vicente
Ferreira Pastinha, o mestre
Pastinha, responsável pela
difusão da modalidade da
cultura no Brasil.

Este ano, por conta da pan-
demiadonovocoronavírus,as
rodas precisaram ser cance-
ladas. Contudo, capoeiristas
de diversos grupos de Salva-
dor ressaltam a importância
da data e da memória do mes-
tre Pastinha, nascido na ca-
pital baiana em 1889 e fale-
cido aos 92 anos, na cidade.

“Ele foi um grande filó-
sofo, deixou muitos ensina-
mentos, difundiu e deu vi-
sibilidade para que a capoei-

Lucas Barbosa/ Agência Mural

Mestres da capoeira se reúnem em diversas rodas de Salvador e pelo mundo para comemorar o dia 5 de abril

ra angola estivesse hoje aí no
mundo. Onde tem roda de
capoeira, se fala do mestre
Pastinha, onde tem capoeira
angola, ele está presente”,
conta Cristiane Santos Mi-
randa, 37, a mestra Nani.

Uma das responsáveis pe-
loCECA(CentroEsportivoCa-
poeira Angola), da matriz
Salvador, mestra Nani é for-
mada em educação física e
neta do mestre João Pequeno
que, além de seu mestre, foi
considerado um dos princi-
pais discípulos de Pastinha e
responsável por dar conti-
nuidade ao seu legado.

Para a mestra, o 5 de abril é
uma oportunidade de propa-
gar o conhecimento sobre a
modalidade e sua história.
“Vou para as escolas e encon-
tro crianças, jovens, adultos
que não conhecem a capoeira
angola,masnaperiferiaarea-
lidade está mudando, porque
tem grandes educadores,
mestres,mestras,professores,

contramestres que estão di-
fundindo seus conhecimen-
tos. O 5 de abril tem a res-
ponsabilidade de conscienti-
zar sobre a importância de
preservação e continuidade
da capoeira angola e a luta de
grandes mestres e mestras.”

Ras Ciro Lima, 56, o mestre
Ciro, fundador do CECA, da
matriz Pernambués, há 33
anos relembra a escolha da
dataeaparticipaçãodomes-
tre João Pequeno. “O dia co-
meçou a ser lembrado com
o Mestre João Pequeno ele-
gendo uma data que tivesse
relação com a capoeira an-

gola. Devido à importância
do mestre Pastinha, foi es-
colhido o dia do seu nasci-
mento. Vários mestres par-
ticiparam da primeira rea-
lização pública de uma roda
pelo dia, em 1996”, conta.

Por conta das medidas
restritivas impostas pela
pandemia, mestre Ciro fará
uma live para falar da im-
portância do Dia da Capoei-
ra Angola, às 20h, em sua
página do Facebook
(https://www.facebo-
ok.com/rasciro.lima).

Apesar das comemorações
anuais, a data faz contrapon-

to ao dia 3 de agosto, quando
se comemora o Dia do Ca-
poeirista, conforme a Lei nº
4.649 de 1985, do governo do
estadodeSãoPaulo.“Todosos
dias importam para nossa
Angola, então o 5 de abril é
um desafio ao sistema para
comemorar diante das ex-
pectativas criadas, porque o
‘dia do capoeirista’ não é uma
data que define nada sobre
quem somos. Mas o 5 de abril
nos representa, porque o
mestre Pastinha era um no-
me de peso, de referência pa-
ra todos nós e continua sen-
do”, diz o mestre Ciro.

Quem foi Mestre Pastinha?
Vicente Ferreira Pastinha
nasceu na Rua do Tijolo, em
Salvador, Bahia, em 5 de
abril de 1889, filho de es-
panhol e uma mulher ne-
gra. Aos oito anos, conheceu
a capoeira angola por meio
do mestre Benedito, um
africano que o observava
apanhar constantemente
de um garoto na rua.
Nesta época, a capoeira era
perseguida pela polícia.
Aprendeu as técnicas e ven-
ceu seu rival.

Na Escola de Aprendizes
Marinheiro,aprendeu esgri-
ma e estudou música. Em
1910, deixa a escola e passa

a dedicar sua vida ao ensino
da capoeira angola.

O mestre Pastinha deixou
um livro que contém a sua
história e os processos que

Baianos defendem 5 de
abril como data oficial
Para Elinei Jorge Rodrigues
Santa Rosa, 44, o mestre Di-
nei, responsável pelo Grupo
Ginga Artes, do bairro Cida-
deNova,oDiadoCapoeirista
celebrado em agosto levanta
diversos questionamentos.

“O que me faz lembrar o 3
de agosto? Qual fato real-
mente importante aconte-
ceu nessa data que você leva
a referência para ser dia do
capoeirista? Fui estudar e vi
que tinha partido do muni-
cípio de São Paulo em 1985 e,
de repente, todo mundo fes-
tejacomosefosserealmente
uma data importante, mas
que não tem fundamento. É
uma invenção para preen-
cher calendário”, avalia.

Outro que defende o 5 de
abril como data oficial para
a capoeira é José Alves, de 72
anos, internacionalmente
conhecido como mestre Zé
do Lenço. Artesão de instru-
mentos musicais, ele é fun-
dador da Associação de Ca-
poeira Angola Relíquia de
Espinho Remoso, com sede
na Sete Portas e no mercado
São Miguel, além de outros
núcleos da Bahia.

O mestre conta que a data
foi incorporada ao calendá-
rio da ABCA (Associação Bra-
sileira de Capoeira Angola)
durante sua gestão, como
Dia Nacional da Capoeira
Angola. “Foi anexada por
mim, o mestre Bola Sete, o
mestre Bom Cabrito, mestre
Pelé, mestre Gildo Alfinete e
outrosmais.Colocamosessa
data como dia nacional da
capoeira angola. Na época,
realizamos uma roda na
Igreja São Rosário dos Pre-

tos. Foi a maneira mais justa
porque o mestre Pastinha
foi o patrono da capoeira”,
diz mestre Zé do Lenço.

Pastinha
nasceu na Rua
do Tijolo,
em Salvador,
Bahia, em 5 de
abril de 1889

Por conta da
pandemia,
rodas de
capoeira foram
canceladas e
Mestre Ciro
organiza
live para
celebrar data

levaram à criação e organi-
zação do CECA. Os manus-
critos de Pastinha, como são
conhecidos, são um legado
que conta a metafísica da
capoeira e a filosofia do es-
porte através da sua traje-
tória.

Mestre Pastinha foi um
defensor, organizador e pro-
pagador da capoeira angola,
a modalidade tem em sua
bateria oito instrumentos
que dão um ritmo lento e
swingado ao jogo. Através
dos seus cantos conta his-
tórias, aprendizados e la-
mentos do cotidiano dos an-
goleiros e angoleiras.

Diferentemente da ca-
poeira regional criada pelo
mestre Bimba, que na ba-
teria possui um berimbau e
dois pandeiros, a modalida-
de dá espaço para outros
movimentos de lutas brasi-
leiras em um ritmo acele-
rado e com saltos.

A vestimenta também é
uma característica que dife-
rencia as duas modalidades.
A capoeira angola é prati-
cada com camisa de manga,
calça e sapatos; enquanto a
capoeira regional é jogada
com pés descalços, também
de calças, mas sem exigên-
cia de usar camisa.

“Dia 3 de
agosto é uma
invenção para
preencher
calendário”
MESTRE DINEI, Grupo Ginga Artes

“Anexar a data
ao calendário
foi a maneira
mais justa de
homenageá-lo”
MESTRE ZÉ DO LENÇO, 72 anos

A data foi
incorporada ao
calendário da
Associação
Brasileira de
Capoeira
Angola (ABCA)

CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMAABERTA - CNPJ nº 15.141.799/0001-03 - NIRE nº 29 3 0000439-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA convocados a se reunirem em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 20/04/2021, às 10 horas, na sede social da Companhia, à
Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Extraordinária: 1. Aprovação das seguintes alterações: caput do artigo 2º; §1º do artigo 9º; inclusão do §4º no artigo 9º; §6º
do artigo 9º; caput do artigo 10º; inclusão dos §§ 1º e 2º no artigo 10º; inclusão da alínea “e” no artigo 10º; exclusão do §2º do
artigo 10º; modificação do §4º do artigo 10º; inclusão do §§ 6º e 7º do artigo 10º; modificação na alínea “q” e seguintes do artigo
11º; §5º do artigo 25º; e o caput do artigo 27º do Estatuto Social da Ferbasa; 2. Aprovação da proposta de reforma do Estatuto
Social e sua consolidação. Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras acompanhadas do Parecer dosAuditores Independentes e do Relatório Anual da Administração,
relativos ao exercício encerrado em 31/12/2020; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em
31/12/2020; 3. Deliberar sobre a distribuição antecipada de Juros sobre Capital Próprio, na forma de dividendos; 4. Deliberar
sobre a incorporação à Reserva de Investimentos, provenientes de Juros sobre o Capital Próprio/dividendos prescritos
(Lei nº 6.404/76, art. 287, inciso II, letra “a”); 5. Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus
suplentes; 6. Fixar a remuneração global anual fixa e variável dos administradores. Informações adicionais: Para participação
na Assembleia os acionistas deverão apresentar documento hábil de suas identidades e comprovantes expedidos pela
instituição financeira depositária. Os acionistas podem ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
que seja acionista, administrador da companhia, instituição financeira ou advogado, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/76.
Com a finalidade de organizar os trabalhos da Assembleia solicitamos que as cópias das procurações sejam enviadas para o
seguinte endereço eletrônico: ferbasa@ferbasa.com.br, até o dia 16/04/2020. Os documentos serão recebidos até o horário
indicado no Edital de Convocação. O Acionista poderá se valer, também, do Boletim de Voto a Distância, nos termos da
Instrução CVM nº 594/17 que alterou dispositivos nas Instruções CVM nº 480/09 e nº 481/09. Para tanto será necessário que
o Acionista siga as orientações de preenchimento do boletim de votação que se encontra anexo à Proposta de Administração,
bem como atenda aos prazos de envio com as informações de voto fixadas nesse boletim, conforme regulamentação em vigor.
Nos termos das Instruções CVM nos 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para adoção do voto múltiplo é de 5%
(cinco por cento) do capital votante. Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se
à disposição dos acionistas, para consulta, na sede da Cia e nos sites www.ferbasa.com.br, www.bmfbovespa.com.br e
www.cvm.gov.br. Pojuca, 02 de abril de 2020. Geraldo de Oliveira Lopes - Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI
PREGÃO PRESENCIAL N˚ 008 – 2021 - A Prefeitura Municipal de Aramari torna público, que se encontra disponível
na sede da administração sala da Comissão Permanente de Licitação. Centro Administrativo Municipal (CAM), Rua do
Bendegó, s/n, Centro – Aramari - Bahia de segunda a sexta das 8:00 hs até as 12:00hs, e-mail copelaramari@gmail.
com, o Pregão Presencial 008-2021, aquisição de material didático, visando atender as demandas da Secretaria
de Educação do Município de Aramari - Bahia, com abertura das propostas para o dia 15/04/2021 as 9:30 hs,
maiores informações pelo telefone (75) 3432-1175, Ramal 208. Rita de Cassia dos Santos Silva, Pregoeira.

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

AVISO DE LICITAÇÃO- CHAMADA PUBLICA Nº 003/2021
A COPEL, realizará licitação na modalidade CHAMADA PUBLICA nº 003/2021 PA: 030/2021. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VOLTADOS À COMPOSIÇÃO
DE KIT’S DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE CASTRO
ALVES-BA. Abertura: às 09:00 horas dia 22/04/2021, realizada na sala da COPEL na PMCA - BA, Praça
da Liberdade, 376, Centro. Informações: (75) 3522-3805 ou email: 1licitacaopmca@gmail.com das 08
ás 12h. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Castro Alves-Ba, 31/03/2021. Naiane
Souza, Presidente

ERRATA EDITAL - AVISO DE LICITAÇÃO PP N° 022/2021
A Pregoeira torna público ERRATA EDITAL PP nº 022/2021, PA nº 050/2021: Fica suprimido do edital
do cer tame licitatório PP nº 022/2021, PA nº 050/2021, o item 22.7, ficando inalterado os demais
itens. Com efeito, deixa de reabrir os prazos inicialmente estabelecidos, vez que, inquestionavelmente,
a alteração não afeta a formulação das propostas. Castro Alves – BA, 31 de março de 2021. Naiane
Souza,Pregoeira.

ERRATA - DATA DA LICITAÇÃO PP N° 013/2021
ADIAMENTODA LICITAÇÃO PREFEITURAMUNICIPAL DE CASTRO ALVESCNPJ Nº. 13.693.122/0001-52DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICIPIO.EDIÇÃO Nº 2142 DATA: 16/03/2021. LEIA-SE: Pregão Presencial n° 013/2021
Processo Administrativo nº 034/2021. Abertura: ás 10h do dia 07/04/2021.MOTIVO: Acolhimento do Recurso.
Castro Alves – BA, 01/04/2021.NAIANE SOUZA,Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PP-06-2021- O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga – Bahia, fará realizar no dia 29/03/2021 às 08:00h,
no Prédio Sede da Prefeitura Municipal, situado na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro na sede deste
Município, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de nº. PP-06-2021, Menor Preço global, a presente licitação
tem como objeto e operação, a contratação de Pessoa Jurídica para serviços de terraplanagem (Patrolamento,
preparação do solo, aquisição e escavação de cascalho, transportes encascalhamento e compactação), em
estradas vicinais. Quando serão recebidas as propostas e documentos de habilitação, nos termos do edital e
seus anexos, que poderá ser adquirido no Setor de Licitação, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00h,
até o dia 26 de março de 2021, gratuitamente ou adquirido no site da Prefeitura, no domínio www.ibirapitanga.
ba.io.org.br, - Ibirapitanga-Ba, 16 de Março de 2021 – José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PP-08-2021 - O Pregoeiro do Município de Ibirapitanga - BA, fará realizar no dia 15/40/2021, às 08:30 horas,
no Prédio da Prefeitura, situada na Praça Manoel Jorge e Silva s/n – Prédio – Centro – Ibirapitanga / Bahia,
Pregão presencial, Menor Preço por Lote, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus
anexos, tem por objeto e operação, a aquisição de cesta básica para ser de distribuição gratuita para as
pessoas carentes de recursos financeiros, deste município, Edital disponível, no domínio www.ibirapitanga.
ba.io.org.br, no link licitações – pregão, onde se encontra publicado na internet, por exigência do art. 4º,IV, da
Lei n. 10.520/2002, ficando os interessados cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no
Diário Oficial do Município, disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga-Bahia, 01 de Abril de 2021.
José Wildes Azevedo Santos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL TORNA PÚBLICA AS LICITAÇÕES:

Edital Pregão Presencial SRP nº 003/2021 - OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de
empresa para aquisição de livros didáticos da Educação Infantil – Pré Escola e Caderno de Atividades do 1º ano
do Ensino Fundamental para atender os alunos da sede e zona rural, conforme especificações e quantidades no
termo de referência, deste edital, do tipo menor por lote. Data: 12/04/2021 – Horário: 09:00hs.
Edital Pregão Presencial SRP nº 004/2021 - OBJETO: Contratação de Empresa com sede na cidade de Lagedo
do Tabocal especializada em serviço de Hospedagem e alimentação no município de Lagedo do Tabocal, para
os professores, formadores e/ou coordenador do Programa de Formação de Professores da educação Básica
MEC/CAPES/UNEB; hospedagem e alimentação de prestadores de serviço de outras localidades a serviço
do município, bem como o fornecimento de refeições para os policiais (Civil, Militar e CAESG) e detentos da
delegacia municipal de Lagedo do Tabocal, mediante Sistema de Registro de Preços , conforme informações
constantes neste Termo, Edital e seus anexos. Data: 12/04/2021 – Horário: 14:00hs.
Edital Pregão Eletrônico SRP nº 005/2021 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento futuro
e eventual de materiais de higiene para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste
Município de Lagedo do Tabocal / BA, para os alunos da Rede de Ensino Infantil, mediante Sistema de Registro
de Preços, conforme informações constantes deste Edital e seus anexos. Data: 13/04/2021 – Horário: 09:00h.
Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (http://www.lagedodotabocal.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail pmlt.licitacao@hotmail.com, na sede da Prefeitura Municipal de
Lagedo do Tabocal, na Rua Francisco Ezequiel Barbosa, Nº 97, Centro, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone
(73) 3556-1227.

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

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE SRP Nº 004/2021.
APrefeita doMunicípio de Lauro de Freitas, torna público aADJUDICAÇÃOeHOMOLOGAÇÃOdoPESRPNº 004/2021.
Tipo: Menor Preço Global por Item. Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios, para
Atender as Demandas das Diversas Secretarias Municipais. À empresa: GD MAGAZINE COMERCIO LTDA ME Valores
Globais: lotes 01 R$ 43.200,00, Lote 04 - R$ 3.000,00 e Lote 08 - R$ 1.180,50 HF SUZARTE COM. DE PROD. ALIM.
PAP. E HIG. PESSOAL LTDA ME Valores Globais: lotes 02 - R$ 27.000,00 e Lote 03- R$ 500,00 e 2W COMERCIO
DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI Valores Globais: lotes 05 - R$ 2.480,00, Lote 06 – R$ 1.098,00 e Lote 07 – R$
1.080,00. Período de vigência: 12 meses. Data da Adjudicação e Homologação: 01/04/2021. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita. 01 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ N: 14.106.561/0001-84

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da
Merenda Escolar. Tipo: Menor Preço Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-
se o edital completo. Demais publicações no site: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Início da sessão de disputa
eletrônica: 15/04/2021, às 08:30h. Informações: (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva – PrefeitoMunicipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial nº 014/2021 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 19
de abril de 2021, na sede da Prefeitura, às 9:30 horas; Objeto: Registro de preços para eventuais
aquisições de gêneros alimentícios para manutenção da merenda escolar, do município de Várzea
Nova: Modalidade: Pregão Presencial nº 015/2021 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia
19 de abril de 2021, na sede da Prefeitura, às 14:00 horas; Objeto: Registro de preços para eventuais
aquisições de peças e acessórios automotivos, para manutenção dos veículos e maquinas da frota do
Município de Várzea Nova. Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações
adicionais no Setor de Licitações, com sede na Praça José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea
Nova – Bahia ou no portal do município através do link https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon
Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea Nova – Bahia, 31 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 063/2021 PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº
017/2021 O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS autuado
sob o nº 017/2021, Processo Administrativo nº 063/2021, no dia 15 de abril de 2021, às 09h:00 na sala da de Pregão,
na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, a fim de atender as necessidades das diversas
Secretarias Municipais desta Administração Pública, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral
do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço
precitado, de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00h e das 14:00 h às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.
br ou pelo e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Esclarecimentos adicionais através do telefone:(77)–3415-2418.
Ituaçu/BA, 31 de março de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 064/2021 PREGÃO PRESENCIAL - RP Nº
018/2021 O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS autuado
sob o nº 018/2021, Processo Administrativo nº 064/2021, no dia16 de abril de 2021, às 09h:00 na sala da Comissão
de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços auxiliares, com fornecimento demão de obra de apoio operacional, concernentes
à manutenção, ampliação e reforma de Unidades de Ensino, Unidades de Saúde, reforma de pavimentação de vias e
logradouros públicos, varrição de vias e logradouros públicos, roçagem e manutenção de estradas, manutenção de
poços artesianos, manutenção e reforma de iluminação pública, visando atender as necessidades desta Administração
Pública, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações
sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 8:00h
às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: licitacaoituacu@hotmail.
com. Esclarecimentosadicionaisatravésdotelefone:(77)–3415-2418.Ituaçu/BA, 31 de março de 2021. Aleomar Gomes
Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSOADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 065/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito,
devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização de
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 019/2021, Processo Administrativo
nº 065/2021, no dia 19 de abril de 2021, às 09h:00, na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de
Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº,visandoa Aquisição de 8 (oito) veículos automotores, do tipo automóvel de passeio,
e 1 (um) veículo automotor do tipo automóvel utilitário, para compor a Frota desta Administração Municipal,, conforme
Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará
disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 8:00h às 12:00 h e das 14:00
h às17:00 h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:licitacaoituacu@hotmail.com. Esclarecimentos
adicionais através do telefone:(77)–3415-2418.Ituaçu/BA, 31 de março de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.


