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CONFINAMENTO Município tenta
frear variante do novo coronavírus

Araraquara
entra em
lockdown
por 60 horas
AGÊNCIA BRASIL

Das 12h de ontem até 23h59
de amanhã, a cidade de Araraquara, no interior paulista, está em lockdown, com
proibição de circulação nas
ruas. O objetivo é tentar
frear a disseminação de novas cepas do coronavírus
que circulam no município.
Os leitos de enfermaria e
de unidade de terapia intensiva (UTI) operam com ocupação total nas unidades de
saúde do município e próxima do limite em toda a

região. A quantidade de
mortes por covid-19 em Araraquara dobrou em fevereiro (em apenas 19 dias) em
relação ao mês de janeiro
inteiro, quando 24 pessoas
morreram em decorrência
da doença. Neste mês, quando a cepa de Manaus foi detectada, foram 2.633 novos
casos e 51 óbitos, sendo 21 na
última semana. No total, o
município registrou 171
mortes decorrentes de covid-19 desde o início da pandemia, no ano passado.
De acordo com o boletim
epidemiológico de ontem,

No período de lockdown, está proibida a circulação de veículos e pessoas

mais 217 novos casos da
doença foram registrados,
totalizando 13.454 casos, e
218 pacientes estão internados, sendo 63 em UTI.

Restrições

No período de lockdown, fica proibida a circulação de
veículos e pessoas na cidade.
Será permitido sair de casa
apenas para aquisição de
medicamentos, obtenção de

atendimento ou socorro
médico para pessoas ou animais, atendimento de urgências ou necessidades
inadiáveis ou prestação de
serviços permitidos pelo decreto.
Quando abordadas pela
fiscalização, as pessoas deverão apresentar, além do
documento de identificação, nota fiscal da compra ou
prescrição médica do medi-

camento adquirido ou a ser
adquirido; atestado de comparecimento na unidade de
saúde; carteira de trabalho,
contracheque, contrato social de empresa que seja sócio, declaração de terceiro
com identificação do indivíduo, do declarante e do endereço da prestação dos serviços; tíquete ou imagem da
passagem (no caso de transporte intermunicipal); ou

comprovação da urgência
ou da necessidade inadiável
por qualquer meio ou declaração.
Estarão proibidas todas as
atividades comerciais, incluindo postos de combustível, supermercados (estes
só por delivery), de prestação de serviços (inclusive
agências bancárias) e industriais, seja atendimento presencial ou para a prática de
atividades internas, externas, produtivas, de manutenção, de limpeza ou outra
de qualquer natureza, exceto segurança.
O transporte coletivo também não circulará e postos
de combustível poderão
atender exclusivamente para abastecimento dos serviços públicos municipais, estaduais e federais. Ficarão
suspensos os serviços públicos municipais, estaduais e
federais, incluindo o atendimento ao público. Porém,
continuarão funcionando
os serviços de saúde, segurança, justiça de urgência,
fornecimento e tratamento
de água, energia elétrica, saneamento básico, coleta de
lixo orgânico, telecomunicações, assistência social,
serviços funerários, cemitérios, segurança alimentar e
os serviços administrativos
que lhes deem suporte.

ENCHENTES

VACINAS

Acre sofre com cheias de rios

Governo dispensa
licitação para compra

AGÊNCIA BRASIL

Em situação de emergência
desde a última terça-feira
(16), o Acre ainda tem milhares de pessoas desalojadas e desabrigadas devido as
enchentes que atingem dez
municípios, incluindo a capital Rio Branco.
O nível de água em alguns
rios começou a retroceder
de volta para dentro das
margens, mas a situação

“Eu peço que a
população
tenha
paciência. A
gente precisa
nesse momento
é de união”
GLADSON CAMELI governador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
CNPJ N: 16.245.375/0001-51

PREGÃO PRESENCIAL Nº PP001/2021

PREGÃO PRESENCIAL PP01/2021. Dia 04/03/2021 às 9h. Objeto: Aquisição de combustíveis abastecimento local e
em trânsito para Salvador, lubrificantes, Gás GLP 13 Kg e oxigênio medicinal. Edital: na CPL, Praça Benedito Mina, 629,
tel. 7533432161. Edital/demais atos: https://sai.io.org.br/ba/bonito/Site/DiarioOficial. Bonito/Ba, 19/02/2021. Lailton
Barboza Teles. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

ainda é crítica. Em Rio Branco, o último balanço do governo estadual, a partir das
informações da defesa civil
do município, contabilizava
2,7 mil famílias atingidas,
sendo 75 desabrigadas e 129
desalojadas. O nível do Rio
Acre recuou 20 centímetros
nas últimas 24 horas.
No município de Sena Madureira, o número de famílias desabrigadas passa de
1,4 mil e outras 2,5 mil estão
desalojadas. O Rio Iaco marcou no sábado mais de 18
metros de nível, sendo que o
limite máximo para que o
rio fique dentro das margens é de 15,2 metros.

Governo

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador do

Acre, Gladson Cameli, disse
que a gestão está trabalhando com o governo federal
para atender aos atingidos
pelas cheias. “Eu peço que a
população tenha paciência.
Eu sei que não aguentam
mais esperar, estamos com
várias situações críticas. O
que a gente precisa nesse
momento é união”, disse.
O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende visitar
o estado na próxima quarta-feira (24) em uma mensagem gravada ao lado do
senador
Marcio
Bittar
(MDB-AC) e divulgada nas
redes pelo parlamentar. “Sabemos dos problemas, estamos agindo e na próxima
quarta-feira, se Deus quiser,
estaremos lá”, afirmou o
presidente, no vídeo.

CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PE013/2021,
cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamento para atender as necessidades
da secretaria de saúde deste município, no dia 04 de março de 2021, às 14:00 (quatorze horas), Edital e Anexos
disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº
04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 854280.
Saubara, 19/02/2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021
CREDENCIAMENTO Nº 002/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados que, está aberto o processo
de credenciamento de pessoa física ou jurídica para o fornecimento de refeições, visando atender
as necessidades das Secretarias do Município de Jandaíra – BA, que será regida pelo Edital de
Credenciamento 002/2021. A documentação referente ao processo poderá ser entregue a partir
do dia 22/02/2021 - HORÁRIO: 08:00 às 12:00. Os interessados poderão obter informações e/ou
adquirir o Edital através do site ou na sede da Prefeitura Municipal de Jandaíra, situada na Praça
Horácio de Farias, Nº 300, Centro – Setor de Licitações.
JUAN MANUEL REGUERA RIOS NETO
Presidente da Comissão de Licitação

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2021 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 08 de
março de 2021, na sede da Prefeitura, às 09h30min; Objeto: Contratação de empresa para aquisições de
medicamentos, materiais penso e materiais odontológicos destinados a manutenção geral da saúde pública
municipal de VárzeaNova; Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2021 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Item;
Abertura: Dia 08 de março de 2021, na sede da Prefeitura, às 11h00min; Objeto: Registro de preços para
eventual prestação de serviços de agenciamento de passagens, hospedagem e traslado, para atender as
necessidades das diversas Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal de Várzea Nova;
Modalidade: Pregão Presencial nº 009/2021; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 08 de fevereiro
de 2021, na sede da Prefeitura, às 14h00min; Objeto: Prestação de serviços em instalação, desinstalação,
manutenção preventiva, corretiva e de reparo em ar condicionados, para atender às necessidades 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, 19 de fevereiro de 2021

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n°
009/2021, objetivando a contratação de empresa para aquisição de carnes para as atividades das Unidades
de Saúde, CAPS, SAMU e Secretaria de Saúde. A entrega e abertura das propostas serão no dia 04 de
março de 2021, às 08:00h (oito horas) horas, na sede da Prefeitura Municipal. Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site
www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910.
Itororó-Bahia, 19 de fevereiro de 2021. - Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

O Ministério da Saúde dispensou o uso de licitação para compra das vacinas Covaxin, da Índia, e Sputnik V,
da Rússia. O objetivo é dar
mais agilidade ao processo
de aquisição desses imunizantes. A compra ainda depende da aprovação para
uso emergencial da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
No total, serão disponibilizadas até maio, segundo o
governo, 10 milhões de doses da Sputnik V e 20 milhões da Covaxin. As entregas devem começar em março, com 400 mil doses da
vacina russa e 8 milhões do
imunizante indiano. O investimento previsto é de R$

639,6 milhões na Sputnik V
e R$ 1,614 bilhão na Covaxin.
O Congresso aprovou recentemente a MP 1.003, que
estabelece um prazo de cinco dias para que a Anvisa
autorize o uso emergencial
de vacinas aprovadas por
autoridades sanitárias internacionais.
Uma outra Medida Provisória em tramitação no Congresso deve incluir no texto
autoridades sanitárias da
Índia, resultado de uma
emenda apresentada pelo líder do governo,deputado Ricardo Barros (PP-PR).
Além do atraso no início
da vacinação, o processo foi
interrompido em muitas cidades, devido à insuficiência de doses distribuídas até
então.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 03/21. Menor valor gobal. Objeto: fornecimento de oxigênio, gazes medicinais
e válvulas para cilindros. Dia 04/03/21 às 10:30h. ////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 05/21. Menor valor
gobal. Objeto: fornecimento de urnas funerárias com assistência fúnebre e translado. Dia 04/03/21 às
9h. Edital: Diário Oficial - ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou e-mail: licitacao@
cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 18 de fevereiro de 2021. Atílio Araújo Sabino. Pregoeiro.

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 007/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de materiais de laboratório, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Macajuba.
Sessão de Abertura: 08/03/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74) 3259
2126. COD. Licitações-e: [nº 857921]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a
licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 008/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de materiais odontológicos, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de
Macajuba. Sessão de Abertura: 08/03/2021, às 14:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone:
(74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 857926]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

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

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021

A Pregoeira realizará licitação na modalidade PP n° 009/2021 PA nº 028/2021, Tipo: MENOR
PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO
ALVES-BA. Abertura: às 10h do dia 08/03/2021 na sala da COPEL, Praça da Liberdade, 376, Centro.
Edital em: http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA, 19 de fevereiro de
2021. Naiane Souza, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021
CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados que, está aberto o processo
de credenciamento de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física para prestação de serviço de hospedagem
visando atender a Prefeitura Municipal e demais secretarias, no Município de Jandaíra – BA, que será
regida pelo Edital de Credenciamento 001/2021. A documentação referente ao processo poderá ser
entregue a partir do dia 22/02/2021 - HORÁRIO: 08:00 às 12:00. Os interessados poderão obter
informações e/ou adquirir o Edital através do site ou na sede da Prefeitura Municipal de Jandaíra,
situada na Praça Horácio de Farias, Nº 300, Centro – Setor de Licitações.
JUAN MANUEL REGUERA RIOS NETO
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 008/2021

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n°
010/2021, objetivando a contratação de empresa para aquisição de pães para as atividades das Unidades
de Saúde, CAPS, SAMU e Secretaria de Saúde. A entrega e abertura das propostas serão no dia 04 de
março de 2021, às 10:00h (dez horas) horas, na sede da Prefeitura Municipal. Edital estará à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site
www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910.
Itororó-Bahia, 19 de fevereiro de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 008/2021. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE
CLINICA A SER REALIZADO EM CLINICA PRÓPRIA, VISANDO ATENDER Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE PEDRÃO – BAHIA. Data da sessão: 05 de março de 2021 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.
pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs.
Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão, 19 de fevereiro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2021

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, E, SEM
EXCLUSIVIDADE, SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE
PEDRÃO. Data da sessão: 05 de março de 2021 ás 13:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.
br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações:
(75) 3428-2124/2316. Pedrão, 19 de fevereiro de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 011/2021, objetivando a contratação de empresa para aquisição de oxigênio e materiais assessórios para
o SAMU 192. A entrega e abertura das propostas serão no dia 05 de março de 2021, às 08:00h (oito horas)
horas, na sede da Prefeitura Municipal. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel.
(73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 19 de fevereiro de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

AGÊNCIA BRASIL E
REDAÇÃO

AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 009/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006-2021 – Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais
e insumos hospitalares e odontológicos e equipamentos Odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Cocos-Ba, conforme Termo de Referência que integra o presente edital. Data de abertura:
08/03/2021, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura, telefone 77 3489-1041. Edital no Diário do
Município, www.cocos.ba.gov.br. Cocos-Ba, 19/02/2021. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO PRESENCIAL SRP 11/21. Dia 05/03/21 às 9h. Objeto: prestação de serviços de
terceirização de mão-de-obra, a serem regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho,
para exercício de atividades-meios da administração pública municipal. Edital: http://www.
presidentetancredoneves.ba.gov.br/licitacoes. Presidente Tancredo Neves/Ba, 19/02/2021. Antônio
Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021. O Município de Monte Santo no Estado da Bahia, por intermédio do seu Pregoeiro,
torna público, para conhecimento dos interessados, a publicação do Edital de Licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO de nº 003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
terceirizados com fornecimento de mão de obra diversas, compreendendo os serviços de acordo com o termo de
referência e planilha de proposta anexo ao Edital, visando atender as necessidades do Município de Monte Santo. O
prazo para a abertura da disputa será no dia 04/03/2021, às 09h00min. Os interessados poderão adquirir o Edital,
na sede da Prefeitura Municipal de Monte Santo, na Praça Professor Salgado, nº 200, Bairro Centro, no horário das
08h00min às 12h00min de segunda-feira a sexta-feira, ou no site www.licitacoes-e.com.br, mais informações pelo
e-mail: copelmontesanto@gmail.com e/ou pelo telefone (75) 3275-1124 – Monte Santo – Bahia, 18 de fevereiro de
2021, Danilo Rabello Costa – Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2021,
Processo Administrativo: 037/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: O objeto da presente licitação é o
registro de preço para Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios da alimentação escolar
para a rede municipal de ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. SESSÃO DE ABERTURA: às 10h do dia 04/03/2021, no Portal de Compras do Governo Federal – www.
comprasgovernamentais.gov.br – Maiores informações através do tel. (75) 3445 - 2179 das 08:00hrs às 12:00horas.
Os interessados poderão obter o Edital no site oficial do Município - www.jandaira.ba.io.org.b ou no Portal de Compras
do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br ou na Prefeitura Municipal de Jandaíra - BA, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 12h00min.
Vitória Cerqueira Pires
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2021 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SEABRA
- ESTADO DA BAHIA, CNP: 11.235.051/0001-19, situado na Rua Horácio de Matos, Nº 99A, Centro SeabraBahia, por meio do Pregoeiro Decreto Nº 16/2019, Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, TORNA PÚBLICO que realizará
licitação REGISTRO DE PREÇOS, na forma eletrônica, para futura e eventual aquisição de equipamentos de
comunicação e informática, mobiliários, aparelhos eletrônicos/eletrodomésticos, utensílios de cozinha, cama,
mesa e banho, materiais de limpeza, equipamentos e material médico e uniformes e EPIs, que serão utilizados
na implantação da Central de Regulação das Urgências e do serviço de atendimento móvel de urgência-SAMU,
base Regional Seabra/Itaberaba, conforme quantidades e especificações contidas no Termo de Referência e
anexos do Edital, com critério de julgamento “MENOR PREÇO POR ITEM”, 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 legislação aplicáveis. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 23/02/2021 às 08h00min do
dia 05/03/2021. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h25min do dia 105/03/2021. INÍCIO DA
SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08hs30min do dia 05/03/2021. LOCAL: www.bllcompras.com (www.
bll.org.br “Acesso BLL Compras”) Para todas as referências de tempo será observado 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., 19 de fevereiro de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro

