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ARTE Durante a pandemia, projeto online foi uma alternativa para garantir a continuidade das ações do coletivo

Centro cultural atrai jovens e pede ajuda
Eduardo Machado / Agência Mural

Mateus Bahia e Natan Silva destacam desafios para manter atividades e parcerias

Espaço mantém
programação e
faz vaquinha
virtual para
reconstruir
sua sede

EDUARDO MACHADO
Agência Mural

Março foi um mês de apren-
dizado e reuniões online pa-
ra a estudante Mikaelle An-
dresa Conceição Mendes dos
Santos, 16. Ela é uma das par-
ticipantes do projeto “Olhar
da Juventude”, uma forma-
ção em teatro de bonecos
comênfaseemcidadania,ar-
te, território e estética ofe-
recido, gratuitamente, por
outros jovens artistas do
CCM(CentroCulturalMamu-
lengos), na comunidade do
Monte Sagrado, em São To-
mé de Paripe, subúrbio fer-
roviário da capital baiana.

Entusiasmada com dois
encontros virtuais semanal-
mente, por conta das restri-
ções impostas pela pande-
mia, Mikaelle elogia o tra-
balho da trupe teatral com
14 anos de ações na região.
“O CCM é uma porta que
possibilita a inserção de jo-
vens em outros espaços e de
expressar nossos talentos. É
o lugar que valoriza a nossa
identidade e ressalta que a
gente pode conseguir alcan-
çar os nossos objetivos”.

Essa relação afetiva com o
centro cultural faz parte tam-
bém da história de Natan Je-
sus da Silva, 25, atualmente
coordenador da instituição.
Ele foi integrante da primeira
oficina de teatro de bonecos
no espaço, ministrada pelo
mestrebonequeiroEliasBon-
fim, em 2007. “Ser bonequei-
ro é ser encantado pela arte
do boneco e encantar outras
pessoas”, define-se.

Feito simplesmente de pa-
pel ou, de uma forma mais
significativa, com cabaça,
madeira e tecido, o mamu-
lengo, cuja tradução em ban-
tu significa “mãos moles”, é
um patrimônio cultural ima-

terial brasileiro presente na
cultura popular nordestina.
O teatro de bonecos traz em
sua essência personagens
criados a partir das represen-
tações sociais do cotidiano.

Para Natan, o projeto on-li-
ne foi uma alternativa para a
continuidadedasaçõesdoco-
letivo no contexto atual. “A
proposta surgiu com o desa-
fiodemanterasatividadesdo
CCM, frente ao novo cenário
de pandemia que impactou
diretamente no setor cultu-
ral, em que o clímax é a in-
teratividade e o encantamen-
to entre público e plateia”.

Com outras ações virtuais
em andamento, o espaço
contabiliza números ex-
pressivos. “Cerca de 800
pessoas são acompanhadas
direta e indiretamente pelos
projetos do CCM. No Olhar
da Juventude, 32 jovens se
inscreveram e 20 participa-
ram ativamente das reu-
niões pelo googlemeet. Nas
redes sociais, algo em torno
de mil pessoas, entre as que
seguem nossa página e as
que assistem às lives, inte-
ragem ao vivo e buscam con-
tato diário para saber das
atividades futuras”, afirma
Alvaro Sant’Ana Oliveira Pe-
reira, 24, coordenador de co-
municação do CCM.

Contudo, Mateus Bahia,
24, gestor financeiro da ins-
tituição, Eduardo Macha-
do/Agência Mural. “É um
processo difícil porque o tra-
balho cultural e artístico en-
volve proximidade. O con-
tato entre pessoas é energia,
e isso quando se faz on-line
é totalmente diferente. O de-
safio é tanto para gente ter
essa motivação e conseguir
entender, quanto para os
educandos que vêm se es-
forçando para acompanhar
as atividades”.

A sede do espaço, levantada
por um mutirão, tem proble-
mas estruturais, como racha-
duras, cupins e destelhamen-
to. Para captar recursos para a
reforma, o CCM lançou vaqui-
nha virtual, em julho do ano
passado, para arrecadar R$
6.698,00, mas até ontem ape-
nas 8 apoiadores contribuí-
ram, totalizando R$ 700.

“A cada período de chuva
a estrutura da nossa sede é
mais prejudicada. Paredes,
janelas e telhas são tomadas

pela umidade. No ano pas-
sado arrombaram nossa se-
de e quebraram a pia. Nessas
condições, não é acessível,
não é seguro e não é o que a
nossa comunidade merece”,
esclarece Nata. Para contri-
buir com a vaquinha virtual
é só acessar https://www.va-
kinha.com.br/vaquinha/re-
forma-ccm-centro-cultu-
ral-mamulengo/amp

Outros projetos
Localizado no último bairro
dos 22 territórios populares
que formam o subúrbio fer-
roviário, o Centro Cultural
Mamulengo foi além das
suas pretensões iniciais.

“Com as oficinas de con-
fecção de bonecos, começa-
ram a surgir outras deman-
das. Pessoas começaram a
procurar o espaço, ainda de
plástico, surgiram novos in-
tegrantes e outros cursos, co-
mo a dança afro e a capoeira.
Aí, vingou”, conta Natan.

Nolocal, tematividadesco-
mo teatro, capoeira, dança e
eventos comunitários (bin-
gos, feira de empreendedo-
rismo, com vagas prioritárias
para mulheres pretas, e sa-
raus), além de eventos do ca-
lendário baiano, com foco na
população negra e no enfren-
tamento ao racismo, entre
eles o Festival Odara de São
Tomé de Paripe e o acolhi-
mento da Pré-Conferência
Sobre Segurança Pública e
Participação Popular.

Com a pandemia, a inter-
net passou a ser a principal
aliada para garantir novas
ações. O projeto de “Forma-
ção de Teatro Popular da Ju-
ventude” foi uma das ini-
ciativas pensadas para a va-
lorização territorial e a cons-
ciência identitária.

Atividadeson-linevoltadas
à performance teatral, pre-
paração vocal e corporal e es-
critas criativas ocorreram to-
das as 3ª e 5ª-feiras de março,

para um público de 15 a 29
anos, ministradas por profis-
sionais e artistas parceiros do
CCM. O projeto tem o apoio
financeiro da lei Aldir Blanc e
do governo do estado. “O
olhar da juventude é expres-
são artística sobre direitos e
reivindicações contra o geno-
cídio da juventude preta. Esse
olharreferendaquemsomos,
por isso convidamos pessoas
negras e suburbanas que
transformam as comunida-
des através da arte", resume
Natan Silva.

Sentir-se mais próximo e
buscar a sensação de que a
arte não para foi o resultado
da formação em teatro de
bonecos do “Sarau da Juven-
tude”, transmitido pelo ca-
nal do YouTube do CCM no
último sábado, 10 de abril.

O evento de encerramen-
to teve a participação dos
grupos de teatro Novos Ar-
teiros e Alto Falante, das rap-
pers Udi Santos, Bruna Mc e
da atriz e dançarina Carol
Xavier. Com duas horas de
duração, o sarau teve poe-
sias, espetáculos teatrais,
apresentações musicais e de
mamulengos, diálogos so-
bre teatro e negritude.

Também na busca de re-
conhecer os valores culturais
da comunidade de São Tomé
de Paripe, o CCM iniciou no
ano passado o “São Tomé Mi-
nhaRaiz”,projetodepesquisa
com jovens, em que a coleta
de dados se dá por meio de
questionáriovirtual.“Ainten-
ção é, com esses dados, che-
gar até a população antiga do
bairro. Queremos resgatar
histórias dos lugares de me-
mória locais, buscando a va-
lorizaçãodemestrestradicio-
nais indígenas, de rezadeiras,
quilombolas e marisqueiras
presentes no território ao
longo do tempo”, diz .

RÁDIO SOCIEDADE DA BAHIA S/A
CNPJ/MF nº 15.122.468/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO
Ficam os senhores acionistas a comparecem a AGO, a se realizar no dia 24 de abril de 2021,
as 15 hs em nossa sede social, Rua Jardim Federação nº 81 - Federação, afim de delibe-
rarem sobre as seguintes ordem do dia: AGO – exame e aprovação do relatório da diretoria
e das demonstratações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e
outros assuntos de interesse da companhia. Salvador, 14 de abril de 2021. A DIRETORIA.

LEILÃO SOMENTE ONLINE 28 IMÓVEIS
FECHAMENTO: 29/04/2021 a partir das 11h00

LOTE 03 - SALVADOR/BA
SALA COMERCIAL nº 802, C/ 01 VAGA
Av. Luís Viana Filho, 13223 - Hangar Business Park
Tipo 20 (Hangar 02), 01 vaga indeterminada
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
Área Privativa: 34,86m²
LANCE MÍNIMO: R$ 118.000,00

aÀ VISTA COM 10%DE DESCONTO aPARCELAMENTO EM 12MENSAIS IGUAIS OU EMATÉ 48 PARCELAS*

www.freitasleiloeiro.com.br

Sergio Villa Nova de Freitas - Leiloeiro Oficial - JUCESP 316
(11) 3117.1001 | imoveis@freitasleiloeiro.com.br

Lances "on-line", *condições de venda e pagamento
de cada lote e fotos consulte site do leiloeiro.
Mais informações: www.banco.bradesco/leiloes

LOTE 04 - SALVADOR/BA
SALA COMERCIAL nº 612, C/ 01 VAGA
Av. Luís Viana Filho, 13223 - Hangar Business Park
Tipo 19 (Hangar 02), 01 vaga indeterminada
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO
Área Privativa: 33,57m²
LANCE MÍNIMO: R$ 101.000,00

LOTE 06 - ITABUNA/BA
APARTAMENTO nº 102
Av. do Canal, 130 (Lt. 22-A da qd. 13)
VILA ANÁLIA
Área Privativa: 68,87m²
LANCE MÍNIMO: R$ 60.000,00

Imóveis localizados em: AM BA GO MA MG MS MT PA PR RJ SC SP TORS

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30860263.2021.CPL SFIEB.PP.0019.SENACET
Objeto: Contratação sob demanda de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço
global, para fornecimento e instalação de piso vinílico em placas na cor cinza claro e piso vinílico em
manta na cor milk, executado em obra, na unidade Senai Lauro de Freitas.
Abertura: 04/05/2021 às 09h (horário local)

Retirada do Edital, a partir do dia 16/04/21, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 16/04/2021
Comissão de Licitação

SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021 – BB Nº 867332 – SEC/DG/DA/CEG

Abertura: 03/05/2021, às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Serviço de confecção e
instalação de bancada em MDF. Família: 03.23. Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. O Edital
e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.
com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.
br, telefone (71) 3115.1403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 12:00
h e das 13:30h às 18:00h, no endereço da Secretaria da Educação, 5ª avenida, nº 550, térreo,
sala 05, Centro Administrativo da Bahia – CAB. CEP: 41.745-004. Salvador/BA, 15/04/2021.
Marcelo Simões da Silva – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2021. PREGÃO PRESENCIAL - N° 028/2021.O
Município de Medeiros Neto, por intermédio do Pregoeiro torna público que realizará no dia 29 de Abril de
2021, as 09h00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL que objetiva a aquisição de 01(um) veículo
automotor destinado á Secretaria Municipal de Educação. Edital disponível no setor de Licitações da Prefeitura
Municipal ou Fone: (73)3296-1521 das 08h00min ás 12h00min. Demais atos serão publicados no Diário Oficial
do Município (DOEM) www.doem.orq.br. Medeiros Neto – BA – 14 de Abril de 2021. Gildásio de Jesus Silva -
Pregoeiro Oficial/Portaria nº. 004/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. A Prefeitura Municipal de Capim Grosso homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 009/2021, cujo objeto é a prestação de serviços que utilize
tecnologia ou cartão magnético com administração e controle (autogestão) da frota, com operação
de sistema informatizado via internet, por meio de redes de estabelecimentos credenciados para
serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças e demais
serviços necessários para a frota dos veículos e máquinas do Município de Capim Grosso- BA.
Empresas Vencedora: Lote 01: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, CNPJ:
27.284.516/0001-61, R$ 2.116.884,00. Capim Grosso - BA, 19/03/2021, José Sivaldo Rios de
Carvalho, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021. O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2021. Tipo Menor Preço global. Objeto: Contratação de
empresa para aquisição kits de testes rápido e teste antígenos SARS-COVD-COV-2 para diagnóstico de COVID-19,
para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itapicuru/BA. O início do acolhimento
das propostas será a partir das 13h00min do dia 20/04/2021, e o limite às 13h00min do dia 29/04/2021 (Horário
de Brasília). A abertura das propostas será às 13h00min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão
pública será às 13h30min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93,
LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações
da Prefeitura. Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. PrefeituraMunicipal de Itapicuru, 16
de abril de 2021 – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2021. O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público
que realizará licitação namodalidade Pregão Eletrônico nº 005/2021. TipoMenor Preço por lote. Objeto: Contratação de
empresa para aquisição emergencial demedicamentos,materiais penso hospitalar, para atendimento das necessidades
da Secretaria de Saúde no combate o COVID neste Município. O início do acolhimento das propostas será a partir
das 14h30min do dia 20/04/2021, e o limite às 14h30min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). A abertura das
propostas será às 14h30min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 15h00min
do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto
nº 10.024/19. O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura.
Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 16 de abril de
2021 – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO
MEDRADO realizará licitação em 30/04/2021 às 08h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 865332
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada,
futura e eventual de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental,
Educação Infantil, Creches, EJA e Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino de Elísio Medrado
-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.elisiomedrado.ba.gov.br e no
www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado,
15 de abril de 2021 - Marcos Antônio Ferreira Pessoa Pregoeiro/Presidente.
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO
MEDRADO realizará licitação em 03/05/2021 às 08h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 865359
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2021-SRP Objeto: Seleção de propostas destinadas a aquisição parcelada,
futura e eventual de mobiliário e utensílios de copa e cozinha destinada a Secretaria Municipal de Administração
Planejamento e Finanças deste município, 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.elisiomedrado.ba.gov.br e no www.licitacoese.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitaelisio@gmail.com. Elísio Medrado, 15 de abril de 2021 - Marcos Antônio Ferreira Pessoa Pregoeiro/
Presidente.
AVISO DE LICITAÇÃO O PRESIDENTE/PREGOEIRO DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIO MEDRADO
informa que realizará a seguinte licitação: Tomada de Preços nº 003/2021 - OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução
de serviços de manutenção de logradouros públicos, manutenção de praças e canteiros públicos da Prefeitura
Municipal de Elísio Medrado e suas unidades administrativas, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e
insumos descritos na planilha, anexo do edital e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93.,
conforme condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Data: 05/05/2021 – Horário: 9h00min.
O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.elisiomedrado.ba.gov.br). Informações podem
ser obtidas pelo e-mail: licitaelisio@gmail.com Tel. 075 3649-2113. Elísio Medrado, 15 de abril de 2021.
Marcos Antonio Ferreira Pessoa - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ
AVISO DE ADIAMENTO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021. O Presidente da COPEL torna público o
ADIAMENTO da licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021, agendado para o dia 22/04/2021 Às 09:00 horas,
cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMUNICÍPIO ITAETÊ-BA, para correção de falhas no edital. O mesmo será republicado com
nova data e devolução do prazo legal. 15 de Abril de 2021. MAXSUEL PACHECO DE ALMEIDA - Presidente da COPEL.
AVISO DE PREGÃOPRESENCIAL DE Nº 028/2021. PREGÃO PRESENCIAL 028/2021 - A PrefeituraMunicipal de Itaetê
torna público que, receberá na COPEL, situada na Rua das Algarobas, s/n, Centro, Itaetê – Ba – CEP – 46.790-000,
no dia 29 de Abril de 2021, às 09:00 horas, propostas devidamente lacradas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DOMUNICÍPIO DE ITAETÊ- BA. O Edital deverá ser solicitado no e-mail licitação@itaete.ba.gov.br. 15 de
Abril de 2021. Patrícia Santos de Aquino – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPO
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N. º 007/2021. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso
de suas atribuições legais, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2021.
Tipo Menor Preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material didático,
expediente, armarinho e papelaria, para atendimento das necessidades do Município de Cipó/Ba. O início do
acolhimento das propostas será a partir das 10h00min do dia 23/04/2021, e o limite às 10h00min do dia
29/04/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas será às 10h00min do dia 29/04/2021 (Horário de
Brasília). O Início da sessão pública será às 11h00min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O Edital estará disponível no
site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: cipo.
licitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Cipó, 16 de abril de 2021 - Everson Costa Souza - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2021. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso
de suas atribuições legais, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021.
Tipo Menor Preço global. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição kits de testes rápido e
teste antígenos SARS-COVD-COV-2 para diagnóstico de COVID-19, para atendimento das necessidades da
Secretaria de Saúde do Município de Cipó/Ba. O início do acolhimento das propostas será a partir das 08h00min
do dia 23/04/2021, e o limite às 08h00min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas
será às 08h00min do dia 29/04/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 09h00min do dia
29/04/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº
10.024/19. O Edital estará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura.
Informações através do e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Cipó, 16 de abril de 2021
- Everson Costa Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

AVISO DE ADIAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
O PREGOEIRO OFICIAL DA PM DE CAIRU, COM FULCRO NO §4º DO ART. 21 DA LEI FEDERAL 8.666/93
COMUNICA O ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO
DA PROPOSTA DE PREÇOS. PARA PARTICIPAÇÃO OU SIMPLES ACOMPANHAMENTO DA MESMA,
O INTERESSADO DEVERÁ ACESSAR, NA INTERNET, A PÁGINA WWW.LICITACOES-E.COM.BR. AS
PROPOSTAS COMERCIAIS SERÃO RECEBIDAS A PARTIR DAS 08H:00M DO DIA 28/04/2021 ATÉ ÀS
08H:30M DO DIA 30/04/2021, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. A SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA
SERÁ ABERTA ÀS 09H:00M (HORÁRIO DE BRASÍLIA) DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021. OBJETO: REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA
COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA. TELEFONE. (75)
3653-2151, RAMAL: 214. EDITAL E DIVULGAÇÃODOSDEMAIS ATOS - DIÁRIO OFICIAL-SITE:WWW.CAIRU.
BA.GOV.BR E WWW.LICITACOES-E.COM.BR. CAIRU - BAHIA, 14 DE ABRIL DE 2021. CARLOS BENEDITO
GUIMARÃES DA SILVA, PREGOEIRO OFICIAL - DECRETO Nº 503, DATADO DE 02 DE MARÇO DE 2021.

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021
A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 027/2021 PA nº 060/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada, para prestação de serviços
de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (nos termos da RCD n° 222/2018 da ANVISA),
descaracterização por moagem e destino final de Resíduos resultantes de serviço de saúde realizados
no Hospital Regional de Castro Alves e Unidades da Secretaria Municipal de Saúde da Sede e Zona Rural,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Abertura: às 09h dia
30/04/2021 realizada na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://sai.io.org.br/ba/
castroalves/site/licitacoes Castro Alves – BA, 15 /04/2021. Naiane Souza Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
O Município de Guaratinga/BA, realizará no dia 05 de maio de 2021, a partir das
10h:00min, na Prefeitura, Avenida Juscelino Kubistchek, 589 – Centro, Chamada Pública
nº. 003/2021, OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
Os interessados poderão baixar o Edital no site www.guaratinga.ba.gov.br ou na sede
da Prefeitura na Av. JK, nº 589, Centro ou informações e-mail: licitacao@guaratinga.
ba.gov.br. Data 15/04/2021. Dionísio M. Bianchine – Presidente Comissão Permanente
de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/2021
O Município de Itajuípe, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado pelo
Decreto nº 006/2021, torna público a ANULAÇÃO da licitação acima referida, que tem por objeto
a Contratação de Empresa para o fornecimento de Peças, Pneus, Baterias automotivas originais,
novas, primeiro uso, e Prestação de Serviços de Manutenção Mecânica, Borracharia e Lavagem de
Veículos necessários aos veículos que compõe a Frota Municipal, com vista ao atendimento das
diversas Secretarias do Município de Itajuípe – Ba. Em razão de equivoco na confecção do Edital
processo licitatório nº 040/2021, modalidade Pregão Presencial nº 010/2021, que aglutinou materiais
não similares no mesmo lote, em conjunto com jurisprudência do Tribunal de Conta dos Municípios,
que veda tal ato, resolve Município de Itajuípe, Anular o Processo licitatório nº 040/2021, modalidade
Pregão Presencial nº 010/2021, para que seja reelaborado o referido edital, corrigindo os erros
existentes e apontados por aquela Corte de Contas. Em decisão exarada no dia 17 de março de 2021,
processo nº TCM 043040e21, devendo ser lançado novo procedimento em data oportuna. Demais
informações no setor de Licitações na sede da PM localizada à Praça Adonias Filho, 16 - Centro, CEP
45.630-000 ITAJUÍPE – Bahia, em dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Informações pelo
fone: (73)3238-1712 ou e-mail: licitaitajuipe@hotmail.com. Itajuípe, 15 de abril de 2021. Rosemeire
Nery de Jesus - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
CREDENCIAMENTO 07/21. Objeto: prestação de serviços de dedetização (insetos, ratos e correlatos). Recebimento
dos documentos de habilitação e propostas: a partir de 20/04/21. Local de entrega e informações: na CPL, Rua
Lafayete Coutinho, s/n, (Antigo Fórum), de 8 às 12h. Irecê/Ba, 16 de abril de 2021. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Extrato de contrato 03.15.04.21. Contratado: ABC Construção Civil LTDA, CNPJ 03.434.720/0001-
53. reforma dos banheiros das Unidades Escolares. Vigência: 31/12/21. Valor: R$ 393.154,90. TP
04/21. /////// Extrato de contrato 01.14.04.21. Contratado: Araujo Alves Empreendimentos LTDA-EPP,
CNPJ 10.895.208/0001-70. Objeto: serviços de locação de veículos. Lote III – veículos diversos
– secretarias. PP 14/21. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 3.072.800,00. /////// Extrato de contrato
02.14.04.21. Contratado: Marabá Locadora de Veículos EIRELI, CNPJ 06.149.211/0001-77. Objeto:
serviços de locação de veículos. Lote I – transporte escolar, Lote II – veículos diversos secretaria
de educação, Lote IV – veículos diversos secretaria de saúde. PP 14/21. Vigência: 12 meses. Valor:
R$ 5.526.100,00. /////// Extrato de contrato 01.15.04.21. Contratado: L. de Souza Neto-ME, CNPJ
12.374.261/0001-50. Objeto: aquisição de materiais e instrumentos musicais. Vencedora dos Itens
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12. Vigência: 12 meses. Valor: R$ 108.000,00. PP
SRP 15/21. /////// Extrato de contrato 02.15.04.21. Contratado: Comercial OXI-MAX LTDA – ME, CNPJ
08.177.568/0001-94. Objeto: fornecimento de gás oxigênio do tipo medicinal em cilindros. Vigência:
12 meses. Valor: R$ 480.000,00. PP 16/21. Canarana/Ba, 15 de abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 18/21. Menor preço por lote. PA 230/21. Objeto: aquisição de medicamentos
e correlatos. Menor preço por lote. Acolhimento das propostas: a partir de 8h de 19/04/21 até 8h45 de
29/04/21. Abertura das propostas: às 8h45 de 29/04/21. Sessão pública: às 9h30 de 29/04/21. Edital: http://
www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou www.licitacoes-e.com.br, nº 860491
ou e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Informações: na CPL, de 8 às 12h, Praça Largo da Pátria, 132,
ou tel. 7436202122. São Gabriel/Ba, 16/04/21. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.


