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CERIMÔNIA Chapa única “UPB cada vez mais forte” foi eleita por aclamação para o biênio 2021/2022

Zé Cocá, prefeito de Jequié, toma
posse como novo presidente da UPB
CÁSSIO SANTANA

O prefeito de Jequié, Zenildo
Brandão (PP), mais conhe-
cido como Zé Cocá, foi em-
possado ontem como novo
presidente da União dos Mu-
nicípios da Bahia (UPB) para
o biênio 2021-2022. A ceri-
mônia de posse da nova di-
retoria executiva e do con-
selho fiscal da entidade foi
virtual, com a participação
remota do governador da
Bahia, Rui Costa (PT), do pre-
feito de Salvador, Bruno Reis
(DEM), senadores e deputa-
dos baianos.

Com a chapa única “UPB
cada vez mais forte”, Cocá foi
eleito por aclamação e ocu-
pará a presidência no lugar
do agora ex-presidente da
entidade, Eures Ribeiro,
ex-prefeito de Bom Jesus da
Lapa.

A crise da Covid-19 domi-
nou a pauta na cerimônia de
posse. Em diálogo com o go-
vernador Rui Costa, Cocá
afirmou que reunirá os con-
sórcios públicos da Bahia
para discutir a compra da
vacina contra o coronavírus
para o estado. “Nossa maior
luta agora será a busca da
vacina”, destacou.

“Estamos vivendo a maior
crise da história do mundo,
da história do Brasil. Preci-
samos nos unir ainda mais.
A compra da vacina, gover-
nador Rui Costa, o senhor
tem lutado por conta disso,
e precisamos sensibilizar o
governo federal para que
ainda nesse semestre pos-
samos vacinar no mínimo
30% a 40% de nossa popu-
lação. Será uma das maiores
lutas da UPB”, afirmou Co-
cá.

O novo presidente da UPB
defendeu a continuidade
dos protocolos de segurança
contra a Covid-19, como uso
de máscara e distanciamen-
to social, mas não defendeu
a possibilidade, neste mo-
mento, de um lockdown.

“É preciso manter as me-
didascomoousodemáscara
e o distanciamento social,
criar regras para o funcio-
namento do comércio, como
limite de público, e ter me-
didas rígidas à noite e aos
fins de semana, que é quan-
do mais a população se jun-

ta. Não podemos fazer um
lockdown total porque não
temos condições, vamos
quebrar, mas temos que
pensar ações para não aglo-
merar”, disse.

O governador Rui Costa
prometeu atuar junto à UPB
e criticou a postura do go-
verno federal no combate à
Covid-19. “Você [Cocá] assu-
me a UPB em um momento
difícil, e quero me colocar ao
lado do UPB para que, jun-

Paulo Mocofaia / Divulgação

Cocá deixou o mandato de deputado para assumir, em 2021, a prefeitura de Jequié

tos, com os prefeitos, pos-
samos superar essa dificul-
dade da pandemia”, decla-
rou Rui.

“Eu diria que, mais do que
nunca, os brasileiros, o povo
baiano, nós precisamos
mais do que nunca, dos go-
vernadores e prefeitos do
Brasil, porque o Brasil está à
deriva, em uma absoluta fal-
ta de iniciativa, falta de pla-
nejamento, incompetência
absoluta e completa do go-
verno federal. E, portanto, o
povo brasileiro depende,
mais do que nunca, das
ações dos governadores e
dos prefeitos para minimi-
zar a dor e o sofrimento nes-
se momento da pandemia”,
completou o governador.

O prefeito de Salvador,
Bruno Reis (DEM), desejou
sucesso à gestão de Cocá e
afirmou que é um grande
desafio, em meio à pande-
mia, assumir a direção da
entidade. “Quero lhe dese-
jar, Zé Cocá, boa sorte. Você
aceitou esse desafio, de nos
representar, todos nós pre-

feitos, em um momento de
maior gravidade por conta
da pandemia. É o pior mo-
mento que estamos passan-
do aqui na Bahia. Tenho cer-
teza, com toda sua capaci-
dade política, você tem ple-
nas condições de defender
os interesses dos municí-
pios baianos”, disse o pre-
feito.

Solidariedade
O senador e ex-governador
da Bahia, Jaques Wagner
(PT), parabenizou Cocá pela
eleição em chapa única e se
disse triste com o posicio-
namento do governo federal
em relação à pandemia.

“Aproveito para me soli-
darizar com todas as famí-
lias enlutadas, da Bahia e do
Brasil. Independente de ser
oposição aogovernofederal,
eu fico extremamente triste
ao ver uma pandemia, que
rompeu as barreiras ideoló-
gicas, que colocou homens e
mulheres da ciência e da
pesquisa juntos em defesa
da vida, a gente ainda tem

uma equipe no governo fe-
deral brigando com a ciên-
cia, brigando com a medi-
cina, brincando com a vida
das pessoas, ao ponto da ir-
responsabilidade de dizer
para não usar a máscara”,
lamentou o senador.

Wagner afirmou que as
medidas de restrição adota-
das pelo governo do estado
contra o avanço da Covid-19
são impopulares e indese-
jáveis, mas que são neces-
sárias. “Não é fácil, perante
um pequeno comerciante,
principalmente do interior,
dizer que é preciso fechar o
comércio por uma semana.
Ninguém faz isso com pra-
zer. Faz isso com a respon-
sabilidade de saber que o ví-
rus se transmite pelo con-
tato de pessoas”.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Bahia
(Alba), Adolfo Menezes
(PSD), disse que a Casa está à
disposição para trabalhar
com a UPB e, em uníssono
com Rui e Wagner, teceu crí-
ticas à condução da pande-
mia pelo governo federal.

“Momento triste o que es-
tamos vivendo. Poderíamos
estar em outra situação.
Mas, infelizmente, temos
um presidente que nos en-
vergonha, que envergonha o
Brasil perante o mundo. O
brasil está caminhando para
ser a 12ª economia do mun-
do, anos atrás éramos a 6ª
economia. O brasil hoje é
vergonha internacional”, re-
clamou Menezes, que dese-
jou sucesso a Cocá.

Diretoria
Além de Cocá para a pre-
sidência, foi eleita a direto-
ria da entidade: Vice-presi-
dente José Henrique Silva Ti-
gre (PSD), prefeito de Belo
Campo; Vice-presidente ad-
ministrativo José Ricardo
Leal Requião (PT), prefeito
de Miguel Calmon; 1º Secre-
tário Ricardo dos Anjos Mas-
carenhas (PP), prefeito de
Itaberaba; 2º Secretário Ma-
rio Alexandre de Souza
(PSD), prefeito de Ilhéus; 1º
Tesoureiro Marco Aurélio
dos santos Cardoso (PP), pre-
feito de Santana; 2ª Tesou-
reira Suzana Alexandre de
Carvalho Ramos (PSDB),
prefeita de Juazeiro.

Na posse, Cocá
defendeu a
continuidade
das medidas
contra a
Covid-19, mas se
opôs a eventual
lockdown

ENTREVISTA
Zé Cocá,
presidente da UPB

O NOSSO
MAIOR
OBJETIVO SERÁ
A VACINAÇÃO

O novo presidente conver-
sou com A TARDE e disse
que, em sua gestão à frente
da UPB, a prioridade será a
aquisição de vacinas contra
a Covid-19 para a Bahia. Para
Cocá, um lockdown no es-
tado, neste momento, seria
prejudicial para a economia
dos municípios.

Qual a prioridade da gestão
do senhor à frente da UPB?

Inicialmente, estamos
juntando todos os consór-
cios da Bahia, em diálogo
com o governador do es-
tado e com os prefeitos,
para trabalharmos a
questão da aquisição de
vacinas para nosso povo.

Qual o papel da UPB diante
da ausência de uma coor-
denação nacional no com-
bate à Covid-19?

Infelizmente, não era pa-
ra ser assim, ele é o pre-
sidente da República, e
deveria estar conduzindo
esse processo. (...) Infeli-
zmente, governadores e
prefeitos terão que tomar
à frente disso. Não era pa-
ra os governadores e pre-
feitos fazerem isso, e sim
o presidente. O correto se-
ria o governo federal criar
e organizar as diretrizes
de vacina e a gente dis-
cutir e viabilizar nos mu-
nicípios e estados. Mas o
processo mudou. Eu es-
pero que o governo fede-
ral acorde e comece a fa-
zer esse diálogo agora.

Com o fracasso do Plano
Nacional de Imunização,
coordenado pelo governo
federal, como a UPB atuará
na relação com os consór-
cios públicos da Bahia para
discutir a compra da vacina
contra o coronavírus?

Nossa discussão é juntar
todos os consórcios da Ba-
hia, a gente precisa se reu-
nir, reunir todos os con-
sórcios do estado em prol
de uma única ação, para
que a gente não fique com
30 a 40 municípios agin-
do sozinhos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMMACEDO COSTA
AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2021

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM
MACEDO COSTA, designada pela Portaria nº 012/2021 torna pública a realização da TOMADA DE
PREÇOS N° 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e
serviços de construção da sede da prefeitura municipal – saldo remanescente no município de Dom
Macedo costa – BA DIA: 26/03/2021. HORÁRIO: 08h30. LOCAL: Auditório da Escala Maria Bernadete.
Edital e projetos disponíveis em www.dommacedocosta.ba.gov.br/site/editais e e-mail copel.
dommacedocosta@gmail.com. Dom Macedo Costa – BA 11/03/2021 Leonardo de Jesus Santos
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 07/21. Processo licitatório 21/21. Menor preço global por lote. Dia 24/03/21
às 10h. Objeto: aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, bem como a prestação de serviços de
alinhamento e balanceamento. //////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/21. Processo licitatório 29/21.
Menor preço global. Dia 23/03/21 às 10h. Objeto: fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo
(gasolina comum, óleo diesel s500, óleo diesel s10 e arla 32). Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.
ipmbrasil.org.br. Teodoro Sampaio/Ba, 09 de março de 2021. Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
TOMADA DE PREÇOS 02/21. Objeto: recuperação de vias públicas do município. Dia 29/03/21 às 9h. Edital: na sede,
de 8 às 17h. Informações: tel. 7436491201 ou licitacao@uibai.ba.gov.br. Uibaí/Ba, 11/03/21. Jarbas da Silva Soares.
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/21. Dia 23/03/21 às 14h. Objeto: fornecimento de bolos, tortas, kit lanches, doces e
salgados. Edital: http://www.presidentetancredoneves.ba.gov.br/licitacoes e na CPL. Presidente Tancredo Neves/Ba,
10/03/21. Antônio Jorge M. Pereira. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA
TOMADA DE PREÇOS 01/21. Dia 26/03/21 às 8:30h. Objeto: manutenção e recuperação
de estradas vicinais no município. Edital: www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: e-mail
licitacao@ibirataia.ba.gov.br ou na CPL, Pça. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel.
7335372125, de 8 às 12h. Ibirataia/Ba, 11 de março de 2021. Nilton N. S. Júnior. Presidente
da CPL.

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 012/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de medicamentos, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde
de Macajuba. Sessão de Abertura: 24/03/2021, às 08:30h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações:
telefone: (74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 861009]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – Registro de Preços: Data de abertura
24/03/2021, às 10h. No endereço: Av. Cristal, s/nº, Mirante da Coroa, na cidade de Santa Cruz Cabrália
– BA (Sala de Licitações). Objeto: Registro de preços visando a aquisição de materiais de expedientes
diversos para atender às necessidades de diversas secretarias do Município de Santa Cruz Cabrália-Ba.
Edital e eventuais alterações e demais atos disponíveis no endereço: https://www.cabralia.ba.gov.br/
licitacoes. Rilei Medeiros Ribeiro / Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. Processo Administrativo nº 023/2021. Pregão Presencial
nº 003/2021. Por meio do presente tornamos público que a licitação objeto do Pregão Presencial acima
mencionado cujo objeto era a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento demateriais de construção
diversos que serão destinados ao atendimento da demanda das secretarias doMunicípio, publicado no Diário
Oficial deste Município, na edição 1.120 – ano 7, página 08, Diário Oficial da União, Jornal da Tarde e Correio
da Bahia, na data de 26 de fevereiro de 2021, para realização da sessão pública na data de 12 de março de
2021, fica CANCELADA a pedido da Assessoria Jurídica desta Municipalidade, tendo em vista a necessidade
de alterações no Edital. Nova data será designada posteriormente. Ituaçu/BA, 10 de março de 2021. Aleomar
Gomes Brito – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

A Comissão Permanente de Licitação/CPL, designada através do Decreto nº 34/2021 de
15/01/2021, torna público aos interessados que realizará no dia 26 de abril de 2021 as
9h, na sede da Secretaria da Administração e Planejamento, Sala da Comissão de Licitação,
situada Av. Vereador João Silva, 06, Térreo, Santo Antônio de Jesus, licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA, tipo Técnica e Preço, cujo objeto é a contratação de 01 (uma) agência
de propaganda para prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da
execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação,
com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir
ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, para os órgãos
da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus. O Edital e seus anexos estão disponíveis
aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link
Transparência-Editais.
Santo Antônio de Jesus, 10 de Março de 2021.Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 Objeto: Prestação de serviços de locação de veículos e máquinas
pesadas, com e sem motorista, visando atender as demandas das diversas secretarias do município. Tipo:
Menor Preço global. Abertura das propostas: 23/03/2021, às 13:00 hs, Início da sessão para disputa:
23/03/2021, às 14:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Edital e Divulgação dos outros
atos-Diário Oficial-site: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112 e www.licitacoes-e.com.br.
Moises Moura dos Santos Filho - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

A CPL da PM de Cairu comunica que realizará chamamento público no dia 31.03.2021, às 09:00HS (nove
horas) em sua sede. OBJETO: Cadastramento de grupos formais e informais de Agricultores Familiares para
aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para distribuição de kits da alimentação escolar
aos alunos matriculados da rede municipal de ensino do Município de Cairu, Estado da Bahia. Tel. (75)
3653-2151, ramal: 214. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial-site: www.cairu.ba.gov.br. Cairu
- Bahia, 03 de março de 2021. Robson Vicente Silva dos Santos - Presidente da CPL. Decreto nº 502, 02
de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2021 PROC. ADM.: 068/2021.
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público a
realização do Pregão Presencial Nº. 023/2021, no dia 24/03/2021, às 09H00, cujo objeto é a contratação de
Empresa especializada para prestação de serviços diversos de apoio, para atender a demanda das Secretarias
que compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, para o exercício de 2021 (dois mil e vinte e
um). O Edital poderá ser adquirido no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da
Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, de segunda a sexta - feira, das 08H00
às 12H00. Iguaí/BA, 10 de março de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

PREGÃO ELETRONICO E CARTA CONVITE
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

PREGÃO ELETRÔNICO – 008/2021 – www.licitacoes-e.com.br - Nº. 860654– objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE 5.500KG DE PEIXES – TIPO CURVINA, SEM VISERAS INTEI-
RA, PESANDO DE 1 A 1,5KG, PARA DOAÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA. Abertura as 08:30hs do dia
23/03/2021. CARTA CONVITE - 001/2021 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, CONSTRUÇÃO
DOS PORTAIS (TOTEM) DA CIDADE E TUNEL DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM –
BA. Abertura as 09:00hs do dia 19/03/2021. Os editais poderão ser retirados no site www.itagimirim.ba.gov.
br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim. Edson Lima de
Assis Silva – Pregoeiro e Kleuton Rosa dos Santos Oliveira – Pregoeiro/Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2021
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 011/2021 destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEIXES CONGE-
LADOS, TIPO CORVINA INTEIRA EM EMBALAGEM DE 1,0KG A 2,0KG, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS
FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE – BA, NO PERÍODO DA
SEMANA SANTA, entrega e abertura dos envelopes de propostas e documentos será no dia 22 de março de
2021, às 09:30h, na sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Adonias Filho, 16, Centro - Itajuípe - Bahia.
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às 13:00h.
Demais publicações e informações através do correio eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou pelo tel. (73)
3238-1712. Itajuípe - Bahia, 10/03/2021. CHARLES O. DOS SANTOS- Pregoeiro - Decreto 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2021
O Pregoeiro Municipal torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 012/2021 destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. entrega e abertura dos envelopes
de propostas e documentos será no dia 23 de março de 2021, às 09:30h, na sede da Prefeitura Municipal, situ-
ada à Praça Adonias Filho, 16, Centro - Itajuípe - Bahia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no
setor de Licitações, na sede da PMI das 8:00 às 13:00h. Demais publicações e informações através do correio
eletrônico: licitaitajuipe@hotmail.com ou pelo tel. (73) 3238-1712. Itajuípe - Bahia, 10/03/2021. CHARLES O.
DOS SANTOS- Pregoeiro - Decreto 006/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 016/2021 objetivando a contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destina-
dos a composição do kit emergencial e alimentação escolar. A Sessão ocorrerá no dia 25 de março de
2021, às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição
dos no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. ou pelo tel. (73) 3265-1910.
Itororó-Bahia, 10 de março de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO

REPUBLICAÇÃO AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 010/2021
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 010/2021.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPA-
MENTOS HIDRÁULICOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO COM
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. Data da sessão: 23 de março de 2021 ás 09:00hrs. 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, 09 de março de 2021. Michele Evangelista
dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PE017/2021,
cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços intermediações de publicidade legal em
jornal de grande circulação no Estado da Bahia, Diário Oficial da União e do Estado, no dia 23 de março de 2021, às
09:00(nove 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 861190. Saubara, 10 de março de 2021–Wellington Araújo Pimenta–Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 35/21. Objeto: serviços de locação de sistemas de Gestão Educacional, Merenda Escolar
e Transporte Escolar. Menor valor global. Dia 23/03/21 às 8h30. Informações/Edital: na CPL. Presidente Dutra/Ba, 11
de março de 2021. Raimundo Mário P. Machado. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 07/21. Objeto: aquisições de tonner, chips, cilindros, tintas originais
e serviços de recarga de tonner. Menor preço por lote. Dia 24/03/21 às 9h. /////////// PREGÃO
PRESENCIAL SRP 08/21. Objeto: serviços de manutenção de aparelhos de ares condicionados. Menor
preço por lote. Dia 26/03/21 às 9h. Informações: na CPL, Rua Lafayete Coutinho, s/n, (Antigo Fórum),
de 8 às 12h. Irecê/Ba, 10/03/21. Carla Cristiane Rocha. Pregoeira.


