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BENEFÍCIO Só terá direito a valores
quem já foi aprovado no ano passado

Pagamento
do auxílio
recomeça na
próxima terça
RODRIGO AGUIAR

Interrompido em dezembro
do ano passado, o auxílio
emergencial voltará a ser pa-
gopelogovernofederalapar-
tir da próxima terça-feira. Te-
rão direito ao benefício fa-
mílias com renda total má-
xima de três salários míni-
mos, desde que a renda por
pessoa seja inferior a meio
salário mínimo. Para o rece-
bimento,énecessáriotersido
aprovadoem2020,jáquenão
haverá novas inscrições.

Serão quatro parcelas,
com o valor mensal variando
de acordo com o perfil do
beneficiário e a composição
de cada família. Pessoas que
moram sozinhas receberão
R$ 150 mensais, enquanto fa-
mílias terão direito a R$ 250.
Já uma família monoparen-
tal, chefiada por uma mu-

lher, vai receber R$ 375. Para
os beneficiários do Bolsa Fa-
mília que têm direito ao au-
xílio, será pago somente o
benefício de maior valor.

Ao participar da coletiva
na qual foi anunciado o re-
torno do auxílio, o presiden-
te Jair Bolsonaro afirmou
que o governo “não pode
continuar por muito tempo
com estes auxílios”. “O go-
verno sabe que não pode
continuar por muito tempo
com estes auxílios que cus-
tam para toda a população e
que podem desequilibrar a
nossa economia. O apelo
que a gente faz aqui é que
essa política de lockdown se-
ja revista. Isso cabe, na ponta
da linha, aos governadores e
prefeitos”, declarou o chefe
do Palácio do Planalto.

Parlamentares conside-
ram, entretanto, que o ce-

nário da pandemia no Brasil
pode levar à prorrogação do
benefício por mais tempo.
“Depoisdequatromeses,vai
precisar renovar isso. Por
imperícia, descompromisso
e falta de programação, nós
ainda vamos conviver com a
pandemia esse ano. […] É
bem provável que venha a
estender, porque a vacina-
ção está muito atrasada. Não
vai chegar em quatro meses
a 50% da população, o que
representariaumaimuniza-
ção razoável e consequen-
temente um controle maior
da doença”, afirma o sena-
dor Otto Alencar (PSD).

Repercussão
Para o deputado federal Zé
Neto (PT), o auxílio chega
“atrasado, com valor menor
e tempo escasso”. O petista
acusa o presidente de “aban-

“[Valor] não
evita a fome e a
miséria. Vamos
sentir a reação
da população já
no 2º mês”
BACELAR, deputado federal

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

“ATENDIMENTO PRECOCE”

Governo gastou R$ 23 mil em redes
ANTICOVID

Em 1ª reunião, comitê é
marcado por divergências

donartrabalhadores,empre-
sários, desempregados e in-
formais à própria sorte” com
o objetivo de sabotar as me-
didas restritivas determina-
das por governadores e pre-
feitos. “Isso, na verdade, é o
que acirrou esse conflito de
pessoas que são contra o dis-
tanciamento. Não é por ideo-
logia, é porque no primeiro
momento da pandemia você
tinha políticas de auxilio. De
dezembro para cá, eles aca-
baram com todas as políti-
cas, tanto para trabalhadores
como empresários”, diz.

O deputado Bacelar (Po-
demos) critica os novos va-
lores do auxílio e aposta em
uma frustração dos bene-
ficiários, que “vai forçar o
Executivo e o Legislativo a
mudarem”. “Não é suficien-
te. Não evita a fome e a mi-
séria. Vamos sentir a reação

Auxílio alcançará
cerca de 50% menos
beneficiários do que
no ano passado

da população já no segun-
do mês”, afirma.

Vice-líder da maioria, o
deputado Cacá Leão (PP) diz
confiar no avanço da vaci-
nação no país nos próximos
meses. “Eu espero que seja
suficiente [o número de par-
celas], que com a vacinação
o Brasil consiga vencer essa
crise o mais rápido possível.
Se não for [suficiente], va-
mos precisar prorrogar por
mais um, dois meses. A gen-
te não pode deixar o povo
sem auxílio”, pontua.

Contas digitais
O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Gui-
marães, anunciou que o pri-
meiro pagamento será rea-
lizadoporcontasdigitaispa-
ra evitar aglomerações.

“Exatamente para mini-
mizar as aglomerações, fa-

remos primeiro os depósi-
tos nas contas digitais. To-
dos já têm. Então, na ver-
dade, não há a necessidade
de abrir novamente essas
contas. Isso é muito impor-
tante para acelerar os paga-
mentos. E depois de algu-
mas semanas será possibi-
litadoosaque”,afirmouGui-
marães, na coletiva.

“Como o presidente Bol-
sonaro falou, esse é um alen-
to para o povo brasileiro. Es-
se auxílio emergencial (...)
servirá para quatro parcelas
no ano de 2021, que será di-
recionado diretamente para
esse brasileiro vulnerável”,
disse o ministro da Cidada-
nia, João Roma, no evento.

Segundo o governo, 45,6
milhões de pessoas recebe-
rão o benefício na nova ro-
dada, cerca de 50% menos
que no ano passado.

DA REDAÇÃO

Em sua primeira reunião, o
comitê formado por gover-
no e Congresso, criado na
semana passada para discu-
tir ações contra a pandemia
de Covid-19, foi palco de di-
vergências entre o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem par-
tido) e o ministro da saúde,
Marcelo Queiroga, e o pre-
sidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG).

Após o encontro, o presi-
dente Jair Bolsonaro fez um
pronunciamento no qual
voltou a criticar medidas de
distanciamento social, me-
dida defendida por Pacheco
e Queiroga.“Não é ficando
em casa que nós vamos so-
lucionar esse problema. Es-
sa política [distanciamento
social] ainda está sendo ado-
tada, mas o espírito dela era
se preparar com leitos de
UTI, respiradores, para que
pessoas não viessem a per-
der as suas vidas por falta de
atendimento”, disse Bolso-
naro.

Bolsonaro fez o pronun-
ciamento sozinho, depois de

Queiroga e Pacheco. Como
tem feito desde o início da
pandemia, disse que isola-
mento social prejudica a
economia. Ele voltou a cri-
ticar medidas de governa-
dores que adotaram restri-
çãodacirculaçãodepessoas.
“Nenhuma nação se susten-
ta por muito tempo com es-
se tipo de política. E nós que-
remos realmente é voltar à
normalidade o mais rápido
possível. Buscando medidas
para combater a pandemia,
como temos feito com a
questão das vacinas”, com-
pletou o presidente. Antes,
falaram com a imprensa Pa-
checo e Queiroga.

REDAÇÃO

O governo do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) pa-
gou R$ 23 mil a quatro in-
fluenciadores digitais para
que os mesmos divulgas-
sem conteúdos sobre o
"atendimento precoce" con-
tra a Covid-19 em suas redes
sociais.

De acordo com levanta-
mento da Agência Pública, o
montante é parte de um in-
vestimentodeR$19,9milhões

do Ministério da Saúde e Se-
cretaria de Comunicação (Se-
com) em uma campanha pu-
blicitária denominada “Cui-

dados Precoce COVID-19”.
Os influencers João Zoli

(747 mil seguidores), Jéssika
Taynara(309milseguidores),
Pam Puertas (151 mil segui-
dores) e a ex-bbb Flávia Viana
(2,5 milhões de seguidores)
foram os escolhidos para a
divulgação do conteúdo.

“Gente, uma dica respon-
sável: Se vocês sentirem os
sintomas do COVID, que são:
dor de cabeça, febre, tosse,
cansaço, perda de olfato ou
paladar, é muito importante

que você procure imediata-
mente um médico e solicite
um atendimento precoce”,
publicou Flávia no dia 14 de
janeiro em seu Instagram.
Até o momento a foto possui
mais de 32 mil curtidas.

Ainda de acordo com a Pú-
blica, outros 15 famosos re-
ceberam cerca de R$86 mil
para disseminar conteúdo
semelhante. Os influencers
citados foram procurados
pela reportagem mas não se
manifestaram.

Após o
encontro, o
presidente
voltou a criticar
medidas de
distanciamento

Mais R$ 86 mil
foram usados
com 15 famosos
para propagar
conteúdos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público que será realizado o
Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial, de nº 006/2021, do tipo Menor
Preço, mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e, subsidiariamente, na
Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal 057/2007, no dia 15/04/2021, às 09h00min, no
Salão Nobre do Paço Municipal. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços gestão e suporte técnico em TI – Tecnologia da Informação, visando atender às
demandas da estrutura computacional do sistema de informação da Prefeitura Municipal de
Aratuípe – Bahia. O edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.
aratuipe.ba.gov.br/site/licitacoes ou solicitado através do e-mail copelaratuipe@gmail.com a
partir do dia 05/04/2021, inclusive. Informações (75) 3647-2110. Sara Jesus de Freitas da Silva
- Pregoeira. Aratuípe - BA, 26 de março de 2021.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30860746.2021.PE.0062.SENAICI
Objeto: Aquisição de Contador de Colônia Automático, de acordo com as condições e
especificações constantes do Edital e seu(s) Anexo(s).
Data de Abertura: 13/04/2021 às 09h (Horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 01/04/2021, no Portal de Compras: https://compras.fieb.
org.br
Mais informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br

Salvador, 01/04/2021

Comissão Especial de Licitação

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30859880.2021.CPL.SFIEB.PE.0058.SENAISD
Objeto: Registro de preços para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina e diesel S-10) – vide edital.
Abertura: 13/04/2021 às 09h (Horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 01/04/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 01/04/2021
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DEWAGNER
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/2021, no dia 14 de abril de 2021 às 09:00h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO DE 02 (dois) GALPÕES INDUSTRIAL
MEDINDO 20X50METROS, EM PRÉ- MOLDADO E METÁLICO, para construção da Biofábrica para produção
de adubo orgânico, e implantação da Agricultura orgânica no Município de Wagner/Ba, na forma do Anexo
I e Termo de Referência deste edital
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 014/2021, no dia 14 de abril de 2021 às 11:00h, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA DE DOIS
GALPÕES COM TELHAS TERMOISOLANTES, onde será construída a Biofábrica para a produção de adubo
orgânico no Município de Wagner/Ba, na forma do Anexo I e Termo de Referência deste edital.
Os Editais e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02 de Julho,
04 – Centro, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro. Wagner/Ba,
31 de março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARAÍ
CNPJ N: 14.147.896/0001-40

PP04-2021
A Prefeitura Municipal de Ibicaraí – Bahia, em acordo com o Decreto Federal n° 10.024/2019, Lei
Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e
subsidiariamente as normas contidas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que
será realizada uma licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2021 – SRP, MENOR PREÇO POR
LOTE, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SOLUÇÕES,
INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR TIPO PENSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICIPIO DE IBICARAÍ, edital pelo e-mail ibicarai.licitacao2021@gmail.com, Data do Certame
14/04/2021, 10:15,Acolhimento de Propostas: 12/04/2021 as 08:00hs ,Abertura das propostas:
14/04/2021 as 10:00hs, Ibicaraí 01 de Abril 2021, Renata Prates dos Santos Pregoeira

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n°
024/2021, objetivando a contratação de empresa para aquisição de refeições a fim de atender os prestadores de
serviços do Município de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão no dia 15 de abril de 2021, às 08:00h
(oito horas) 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 através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910.
Itororó-Bahia, 31 de março de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP n°
026/2021, objetivando a contratação de empresa para futura e eventual prestação de serviços mecânicos nos
veículos a serviços das secretarias do Município de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão no dia 15
de abril de 2021, às 10:00h (dez horas) 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 através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-
Bahia, 31 de março de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP
n° 020/2021 objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS, CAMINHÕES,
ÔNIBUS E MÁQUINAS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ. A Sessão ocorrerá no dia 16 de abril de 2021,
às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição dos interessados
na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Informações
gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 31 de março de 2021.
Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 – PE Nº 025/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2021/SMS, oriunda do PE nº 025/2020/SMS, cujo objeto é o
Registro de Preços para aquisição de material MÉDICO HOSPITALAR para atender as Unidades de Saúde do
Município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR: ABC FARMA MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
EPP. Lote 16 Valor Global R$ 2.772,00 e Lote 26 Valor Global R$ 669.500,00. DATA DA ASSINATURA, 25 de
março de 2021. AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO – SECRETÁRIO DE SAÚDE.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 – PE Nº 025/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2021/SMS, oriunda do PE nº 025/2020/SMS, cujo objeto é o
Registro de Preços para aquisição de material MÉDICO HOSPITALAR para atender as Unidades de Saúde
do Município de Lauro de Freitas. PROMINENTE FORNECEDOR: PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA. Lote 02 Valor Global R$ 114.750,00; Lote 08 Valor Global R$ 160.950,00 e Lote 13 Valor Global R$
119.595,00. DATA DA ASSINATURA, 25 de março de 2021. AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO
– SECRETÁRIO DE SAÚDE.

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Secretário de Saúde de Lauro de Freitas, REVOGA o PE nº 020/2020/SMS, cujo objeto é o Registro de
Preços para aquisição de produtos a serem utilizados nas ações, atividades e estratégias de vigilância e
controle da população de roedores sinantrópicos do Município de Lauro de Freitas - BA, em virtude do lapso
temporal e a necessidade de realização de novas cotações de preço para deflagrar nova licitação. DATA
DA REVOGAÇÃO 30/03/2021, AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO DE SAÚDE.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 017/2021
O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP
n° 017/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO. Cuja sessão será realizada no dia 16 de abril 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, 31 de março de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 015/2021
O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n°
015/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, COM INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA. Cuja
sessão será realizada no dia 15 de abril 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, 31 de março de 2021.
Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° 016/2021
O Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n°
016/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRÃO. Cuja sessão será realizada no dia 15 de abril 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, 31 de
março de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

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

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Várzea Nova, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial e nos termos das Leis
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, AVISA aos interessados, que o Pregão Presencial nº 011, 012 e
013/2021 - SRP, com abertura prevista para o dia 13 de abril de 2021, FICA ADIADO PARA O DIA 14 DE
abril, com início nos horários anteriormente especificados. Os interessados terão acesso ao instrumento
convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações, com sede na Praça José Araújo Silva,
s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município através do link https://www.
varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea Nova – Bahia, 31 de
março de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
2º AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2021.
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, que foi
PRORROGADO o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 11/2021, cujo objeto é “AQUISIÇÃO DE PNEUS
CERTIFICADOS PELO INMETRO NÃO RECONDICIONADO E/OU REMANUFATURADO. E ACESSÓRIOS
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE JAGUARIPE”. Motivo: Revisão da planilha
orçamentária. Em virtude da revisão, ficam prorrogadas as datas que passarão ser as seguintes: Acolhimento
de proposta 08:00h do dia 15/04/2021, Abertura de Proposta 15:00h do dia 20/04/2021 Disputa 09:00h do
dia 21/04/2021. Motivo: Revisão na planilha orçamentária. OBS: O edital retificado já se encontra disponível
no sistema Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº 115/2021, N° da Licitação: 862650. Jaguaripe-BA, 31 de
março de 2021.

David Casais de Carvalho

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PREGÃO ELETRÔNICO 06/21 – BB 864519 SMS. Objeto: Aquisição de próteses oftalmológicas.
Aber tura das propostas: dia 14/04/21 às 8h. Sessão pública: dia 14/04/21 às 10h. Edital: http://
pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.br. Informações: na CPL, Rua
Laudelino Barreto, s/n, de 8 às 18h ou e-mail: compeljuridicosms@gmail.com. Jequié/Ba, 29 de
março de 2021. Tiago Alves Guimarães Muniz. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE
CREDENCIAMENTO 04/21. A partir do dia 16/04/2021 às 8h até às 12h do dia 31/12/2021. Objeto: prestação de
serviços para atender as demandas das secretarias de saúde, secretaria do trabalho, assistência social cidadania
e justiça e secretaria de educação, cultura, turismo e esportes do município e que tenham habilitação para
atuação nas devidas funções e atribuições. Após a data de 16/04/2021, o edital ficará aberto para a possibilidade
novos credenciamentos até a data de 31/12/2021. Riachão do Jacuípe/Ba, 31 de março de 2021. Shirlene
Soares dos Santos. presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 01/21. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de materiais de
construção, pré-moldados, equipamentos e ferramentas. Dia 13/04/21 às 10h. Edital: http://
www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/ pmterranova/licitacoes. Informações: na CPL, tel.
7532382061/2062 ou e-mail: copelpmtn02@outlook.com. Terra Nova/Ba, 23/03/2021. Eder
São Pedro Menezes. Prefeito


