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REGIÃO METROPOLITANA

NORDESTE DE AMARALINA Projeto Editorial Nordeste conta com cerca de 150 jovens da comunidade

Moda que contraria padrões
estéticos atrai jovens modelos

Rodrigo Ávila / Divulgação

LAÍS LOPES
Agência Mural

Com apenas 17 anos, a estudante Sthephanie Silva
percebeu que contrariar os
padrões de beleza do mundo
da moda foi importante para
sua autoestima como modelo. Com a descoberta, decidiu
criar um projeto para impulsionar o sonho de outras 150
crianças e adolescentes da
comunidade do Nordeste de
Amaralina, onde mora.
Em setembro do ano passado, a estudante fundou o
Editorial Nordeste (EN), para
auxiliar jovens modelos periféricos a ingressarem no
mercado de moda, fora dos
padrões predeterminados.
“Desde o início, quis que o
Editorial fosse totalmente
inclusivo, porque eu sei o
que é a rejeição das agências.
Costumava ouvir de profissionais que meu rosto era
bonito, meu porte físico era
bom, mas que eu precisava
emagrecer, e esses comentários faziam até com que eu
parasse de comer’, afirma.
Sthephanie relembra que
esse interesse em quebrar
padrões surgiu aos 12 anos,
quando assumiu a forma natural dos seus cabelos e parou de usar químicas para
alisá-los. A mãe de Sthephanie, a trancista Daniela Santos, 39, conta que a mudança
de visual fez com que a filha
enfrentasse situações preconceituosas, até mesmo no
ambiente familiar.
“Quando ela decidiu cortar o cabelo, a autoestima
dela caiu um pouco. Eu estava desempregada e foi aí
que aprendi a trançar cabe-

Estudante Sthephanie Silva, 17, criou projeto de moda que resgata autoestima de jovens periféricos de Salvador

los. Em uma ocasião, ela vestiu um macacão afro e foi até
a casa da avó já com o seu
black power, mas, ao chegar
lá, ela pediu para Sthe pren-

MODA SEM
PRECONCEITOS
Projeto auxilia jovens
periféricos que não se
encaixam nos padrões
estéticos estabelecidos a
ingressarem no
mercado da moda

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2021. Dia 04/03/2021 às 9h. Local sítio: www.gov.br/compras/pt-br/.
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados em Creche, Ensino
Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Informações: adm.licitacaoptn@gmail.com ou tel.
7335401025. Outros atos: Diário Oficial - www.presidentetancredoneves.ba.gov.br. Presidente Tancredo
Neves/Ba, 18/02/2021. Antonio Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. Menor valor global. Objeto: serviços de manutenção corretiva e preventiva
em equipamentos de informática (computadores e impressoras) e recarga de tonner e impressoras tanque,
com técnico disponível para atendimento imediato em todos os setores das secretarias municipais. Dia
03/03/21 às 9h. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/Ba,
18/02/2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeiro.

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

AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL DE LICITAÇÃO

O Secretário de Saúde de Lauro de Freitas, torna público o aviso ANULAÇÃO PARCIAL do Processo
Administrativo nº 12.853/2020 do PE nº 028/2020/SMS cujo objeto é o Registro de Preços para
aquisição de MEDICAMENTOS para assistir os usuários que demandam cuidados em SAÚDE
MENTAL no município de Lauro de Freitas. Considerando a necessidade de adequação do Edital ao
novo Decreto Federal nº 10.024/2019, com fundamento na Súmula 473 do STF, artigo 49, da Lei
8.666/93. Pelas razões de fato e de direito expostas, o Sr. Secretário de Saúde Augusto César Pereira
do Nascimento. Lauro de Freitas, 18 de fevereiro de 2021.

der o cabelo e rasgou o macacão dela. Até hoje Sthe não
consegue vestir um macacão”, conta Daniela.
Para a mãe, foi após a filha
ganhar o 1º lugar do concurso Garota BCS em 2019,
realizado pela Base Comunitária da Polícia Militar da
Bahia, que ela percebeu a
necessidade de criar um
projeto que abraçasse a diversidade. “Quando chegamos ao concurso tinha uma
modelo plus size. A garota se
sentiu muito desconfortável, pois era a única modelo
plus na competição e foi em-

bora sem sequer chegar a
competir. Foi aí que Sthe me
disse que precisava fazer algo por aquela menina’’, relembra Daniela.
No início do projeto, a
ideia era recrutar cerca de 10
garotas para participar de
uma sessão de fotos em um
Editorial Jeans no qual Sthephanie daria aulas de passarela e postura. As aulas fizeram tanto sucesso que o
número de participantes
cresceu rapidamente. Com a
saída de alguns apoiadores,
a estudante assumiu a direção do projeto, quando já

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se
realizará a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA URBANA E RURAL. Sessão de Abertura: 05/03/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.
com.br. Informações: telefone: (74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 857718]; Luciano Pamponet
de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 10/21. Dia 05/03/21 às 9h. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios,
com recurso do PNAE-FNDE para EJA, AEE, Creche, Ensino Fundamental, Pré-Escolar, e recursos
próprios. Menor preço por item. Edital: www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL, Rua José
Alves De Almeida, s/n, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 19 de fevereiro de 2021. Zandra Vieira dos
Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

Torna público a RETIFICAÇÃO do edital de licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2021, objeto: construção
de 01 Escola com 12 Salas de Aula e 01 Quadra Poliesportiva, publicado no Diário Oficial da União (Seção 3,
edição Nº 17, terça-feira, 26 de janeiro de 2021, ISSN 1677-7069, página 113). Onde se lê o local da sessão:
Sala de Licitação & Contratos. Leia-se: Espaço colaborar, na sede da Secretaria M. Educação, sito na Rua
Cláudio F. Dourado, s/n. ///////////// Torna público a RETIFICAÇÃO do edital de licitação da CONCORRÊNCIA
PÚBLICA 02/2021, objeto: construção da Escola Municipal Marcionílio Rosa, publicado no Diário Oficial da
União (Seção 3, edição Nº 20, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, ISSN 1677-7069, página 156). Onde se lê o
local da sessão: Sala de Licitação & Contratos. Leia-se: Espaço colaborar, na sede da Secretaria M. Educação,
sito na Rua Cláudio F. Dourado, s/n. Irecê/Ba, 19 de fevereiro de 2021. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na
forma ELETRÔNICA, Nº 0141/2021 – P.A Nº 050/2021, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o registro de
preço para possível e eventual contratação de empresa para fornecimento de descartáveis (avental, agulha,
máscaras, luvas, macacão, touca, seringas, lancetas) visando atender as necessidades da Secretaria
de Saúde, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 19/02/2021. DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: dia 03/03/2021 às 08:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/03/2021
às 08:30 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br. Anderson Nunes de
Matos – Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2021. PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 - A Prefeitura
Municipal de Itaetê torna público que, receberá na COPEL, situada na Rua das Algarobas, s/n, Centro,
Itaetê – Ba – CEP – 46.790-000, no dia 03 de Março de 2021, às 09:00 horas, propostas devidamente
lacradas para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM O FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ITAETÊ/BA, por menor preço por lote. O Edital deverá
ser solicitado no e-mail licitação@itaete.ba.gov.br. e divulgação dos demais atos do certame- Diário
Oficial do município. 18 de Fevereiro de 2021. Patrícia Santos de Aquino – Pregoeira Oficial.

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 002-2020-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 002-2021-PE, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é contratação de serviços de assessoria previdenciária com prestação de
serviços especializados em normas de arrecadação delineadas pela Receita Federal do Brasil, propositura de medidas
administrativas que se façam necessárias e estudo de todos os processos de parcelamentos contratado perante a
União com o escopo de obtenção e manutenção da Certidão de Regularidade Fiscal, bem como junto aos órgãos
restritivos (CADIN/CAUC), visando atender demanda deste município. Horário, Data de Recebimento das propostas: a
partir do dia 19/02/2021 a 04/03/2021 até as 08h30min horas, Sessão: às 09h15minh do dia 04/03/2021 (horários
de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.
com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 18
de fevereiro de 2021.Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
Torna público o resultado da TOMADA DE PREÇO 02/21, PA 03.29.01.21, objeto: Construção de 01 quadra
poliesportiva na Escola Centro Educacional Otavio Mangabeira. Fica declarada vencedora: Alianca Victor
LTDA, CNPJ 12.415.084/0001-03, valor: R$ 245.648,80. /////////////////////// Tendo em vista a realização do
PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/21, PA 01.28.01.21, objeto: Aquisição de veículos 0 km, ADJUDICA em favor
das empresas: Irevel Irece Veiculos e Peças LTDA, CNPJ 96.709.134/0001-55, vencedora dos Itens 01, 02,
03, 04 e 05, valor: R$ 669.570,00; Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veiculos
Adaptados EIRELI, CNPJ 03.093.776/0007-87, vencedora do Item 06, valor: R$ 600.000,00. ///////////////////////
Torna público a HOMOLOGAÇÃO do resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/21, PA 01.28.01.21, menor
preço por item, objeto: Aquisição de veículos 0 km, o qual teve como vencedora as empresas: Irevel Irece
Veiculos e Peças LTDA, CNPJ 96.709.134/0001-55, vencedora dos Itens 01, 02, 03, 04 e 05, valor: R$
669.570,00; Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veiculos Adaptados EIRELI,
CNPJ 03.093.776/0007-87, vencedora do Item 06, valor: R$ 600.000,00. Canarana/Ba, 17 de fevereiro de
2021. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o CANCELAMENTO da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº 01/2021 – SRP. Objeto: Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa
especializada na prestação de serviços com gerenciamento e controle por meio de sistema informatizado,
com a utilização de cartões magnéticos ou micro processados, destinados ao fornecimento de combustível
(gasolina comum, etanol e diesel) a serem utilizado em rede própria ou credenciada da contratada, a
suprir as necessidades da frota de veículos próprios ou a serviço da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila.
LANÇAMENTO da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 03/2021 – SRP. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento informatizado de frota de veículos,
através de sistema de cartões magnéticos ou micro processados utilizados na operação de abastecimento de
combustíveis (gasolina comum, Etanol comum e Diesel) em redes de postos credenciados, compreendendo
a implantação e gestão de um sistema tecnológico de intendência com metodologia de cadastramento,
controle e logística, para atender e controlar à frota da Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila/BA. Abertura:
05/03/2021 às 09:00h. Michelle Cardoso – Pregoeira Suplente. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021

AVISO DE LICITAÇÃO N 05/2021

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO DE VENDA DE IMÓVEIS – DECORRENTES DA
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA

Anexo I – AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público no 0001/2021/1° LEILÃO
Edital de Leilão Público no 0002/2021/2° LEILÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA
, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia,
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de propriedade da CAIXA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o
presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 01/02/2021 até 01/03/2021, no
primeiro leilão, e de 02/03/2021 até 08/03/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA
situadas em Bahia, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/SA, situada na Rua Ivonne Silveira,
248, Edf. Empresarial 2 de Julho - 17o andar, Doron (Paralela), Salvador/BA, no horário das 10:00 às 16:00 e no
escritório do Leiloeiro VIRIATO CRAVO Rua Doutor José Peroba, 149, sala 301, Centro Empresarial Eldorado, Stiep
CEP: 41770-235, Salvador, Bahia, Telefone: (71) 99165-0099. O Edital estará disponível também, no site do leiloeiro
www.cravoleiloes.com.br e no site da CAIXA www.caixa.gov.br.
Os interessados que desejarem contar com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-se às Agências
da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1° Leilão realizar-se-á no dia 01/03/2021, às
11:00, exclusivamente na modalidade INTERNET, pelo web site do leiloeiro Sr VIRIATO CRAVO: www.cravoleiloes.
com.br, mediante cadastramento prévio dos interessados, conforme Edital.
Os lotes remanescentes, não vendidos no 1° Leilão, serão ofertados no 2° Leilão no dia 08/03/2021, às 11:00,
exclusivamente na modalidade INTERNET, pelo web site do leiloeiro Sr VIRIATO CRAVO: www.cravoleiloes.com.br,
mediante cadastramento prévio dos interessados, conforme Edital. Gerente de Filial da GILIE

mas e acabei desenvolvendo anemia. Quando finalmente entendi que isso não
valia a pena, comecei a investir em mim. Hoje, digo
com orgulho que sou modelo do Editorial Nordeste e
me acho a gordinha mais
linda”, relata.
Já o aluno Marlon Santos,
18, ingressou na primeira
turma masculina e conta que
não tinha nenhuma pretensão em se tornar modelo até
surgir o projeto. “O Editorial
me ajudou a ser quem sou.
Não tenho mais problemas
com minha autoestima e entendi que, seja alto, baixo,
gordo, magro, todo mundo
pode ser modelo’’.
Assim como Sthephanie,
a modelo Tainá Barros, 18,
também assumiu o black
power e se orgulha da mudança. “Já alisei o meu cabelo e sofri com comentários familiares por ser quem
sou. Agora, me acho linda,
gosto de chamar atenção
mesmo por onde passo. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto que está realizando o meu sonho de ser
modelo”, conta.
Atualmente, o EN é administrado por Sthephanie,
que ainda dá aulas de passarela, por sua mãe e pela
vice-presidente Ulrick Cristiane. O fotógrafo Rodrigo
Ávila também integra a equipe fixa. Os modelos são em
grande parte moradores do
Nordeste de Amaralina e as
aulas são divididas em duas
turmas.Háumataxamensal
de R$ 15 para ajudar nos custos com aluguel do espaço.
Para a aluna Letícia Cerqueira, 16, a EN tem sido o
caminho para realização do
seu sonho no universo da
moda. “Sempre quis ser modelo, mas não tinha recurso
suficiente. Então passei a
achar que não era para mim,
até que Sthe me deu uma
nova chance com o Editorial.
Minha autoestima era baixíssima e o projeto fez com
que eu me enxergasse de outra forma”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Medicamentos, Materiais MédicoHospitalares, Material Radiológico, Material Odontológico e Testes COVID-19 para atender as
necessidades das Unidades de Saúde e da Unidade Hospitalar do Município. Tipo: Menor Preço por
Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no qual encontra-se o edital completo.
Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da sessão de
disputa eletrônica: 03/03/2021, às 08:30h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre
– Prefeito Municipal.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 01/03/2021, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE para eventual aquisição
de máscara, touca, avental e outros. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico
do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-20201, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 857850 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 19 de fevereiro de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA -BA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021

havia cerca de 80 alunas, de
diversos segmentos: plus size, trans, infantis.
Atualmente, com 150 alunos, com idades a partir de 6
anos, a EN conta com o apoio
de lojas e oferece aulas de
passarela e boxe. Íris Victória, de 20 anos, é uma das
modelos plus size do projeto, que destaca mudanças
em sua autoestima.
“Conheci um menino que
disse que não iria namorar
comigo por eu ser gorda. Para tentar me encaixar no padrão que ele gostava, tentei
emagrecer de diversas for-

A7

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço
n° 001/2021, objetivando a contratação de serviços técnicos para a elaboração e execução do Plano de
Regularização Fundiária com ações de mobilização social, pesquisa fundiária, diagnóstico da área, levantamento
topográfico cadastral, cadastro e coleta de documentos, definição dos instrumentos de regularização, projeto
de regularização fundiária, licenciamento e aprovação do projeto e elaboração dos títulos, providências de
cartório e por fim entrega dos títulos às famílias beneficiadas, referentes ao Loteamento Gameleira, na cidade
de Itororó - BA. A entrega e abertura das propostas serão no dia 24 de março de 2021, às 09:00h (nove)
horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA. Edital estará
à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais
no www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó- BA, 18 de fevereiro de 2021. HARLEY SILVA
FARIAS -PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme disposto no cap. III do art. 7º e art. 10° do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus — Missão
Porto Seguro/BA, com CNPJ 42.717.322/0001-04, o Pastor Presidente convoca os pastores, presbíteros, diáconos e
demais membros em perfeita comunhão, não havendo registro de atas anteriores, para a realiza de AGO- Assembleia
geral Ordinária no dia 20 de fevereiro de 2021 as 18:00 horas, no Complexo Sócio Cultural Daniel Berg —Assembleia de
Deus, localizada na Rua 17, n° 9988, Fontana 1, Porto Seguro/BA, CEP 45810-000, onde será discutida a seguinte pauta:
1° Apreciação pelo ministério (Pastores e presbíteros) dos nomes dos inscritos a concorrer aos cargos da diretoria e
comissão de contas;
2° Eleição para cargos da diretoria e da comissão de contas; 3° Posse dos eleitos e nomeados com uma oração;
4° O que ocorrer;
Em conformidade com o art. 7º do Estatuto as IEADEPS a Assembleia Geral Ordinária funcionará com qualquer numero
de membros quites com seus deveres sociais e no gozo dos seus direitos, sendo deliberações efetivadas pela maioria
dos presentes.
Desde já, rogamos vossas orações e renovamos lações de estima e consideração no amor de Cristo Jesus nosso
Salvador.
Porto seguro/BA, 28 de janeiro de 2021.

C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PRORROGAÇÃO do Procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico SRP de nº 003/2021,
do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, Início do acolhimento de propostas: às 09:00 horas, do dia
19/02/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 24/02/2021, data e a hora da disputa:
às 09:00 horas do dia 05/03/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA nº Nº 022/2021, N° da
Licitação: 854565, tendo como objeto a Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO (GRAVILHÃO, BRITA,AREIA,ETC) PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIPE. Motivo: Revisão do termo de referência. Informações (75) 3642-2112. David Casais
de Carvalho. Pregoeiro. Jaguaripe - BA, 18 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
PREGÃO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2021-SRP. O Pregoeiro do Município
de Cipó/BA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 004/2021SRP. Tipo Menor Preço global. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CIPÓ/BA. Sessão de
abertura: 03/03/2021, às 09:00h. 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 Edital estará disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor
de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-1023,
e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Cipó, 18 de Fevereiro de 2021 – Everson
Costa Souza - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL PARA O REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2021-SRP. O Pregoeiro do Município
de Cipó/BA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2021SRP. Tipo Menor Preço por lote. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE CIPÓ. Sessão de abertura: 03/03/2021, às 13:00h. 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 Edital estará disponível no endereço eletrônico: http://
www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado.
Informações através do tel. (75) 3430-1023, e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal
de Cipó, 18 de Fevereiro de 2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus,
comunica aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do
Tipo: Menor Preço (fator “k”). Objeto: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta,
localizada no Município de Antas/Ba. Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência,
a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração
corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para
uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://
comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes interessados em
participar do certame deverão encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta
de preços e habilitação, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via Correios
ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até às
12h do dia 08/03/2021, sendo a abertura da sessão às 14h. Os envelopes deverão
ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação - COPEL,
para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: 41.740090, (Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu) Salvador – Bahia. A ser recepcionado
no setor de protocolo da SUDESB, que irá registrar a data e horário de recebimento.
O Edital poderá ser obtido através do site www.comprasnet.ba.gov.br. Informações
poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@
sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 18/02/2021 – Luís Afonso – Presidente da Comissão
em Exercício.

SUDESB

