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PANDEMIA Beneficiados pela Lei Aldir Blanc, grupos
artísticos querem novas datas para finalizar produções

Artistas e coletivos
culturais sofrem
com prazos de edital
CLEBER ARRUDA E
MOISÉS A. NEUMA
Agência Mural

A situação de lockdown em
Salvador tem deixado a pro-
dutora cultural Tulymar
Costa, 39, preocupada com
os prazos de finalização dos
projetos que ela produz com
o grupo de afoxé Filhos do
Congo, em Cajazeiras.

Tulymar faz parte dos cer-
ca de cinco mil agentes cul-
turais que receberam apoio
financeiro, por meio da Lei
Aldir Blanc, para desenvol-
ver projetos a partir de ja-
neiro deste ano. Todos os
grupos contemplados de-
vem executar suas propos-
tas até abril.

“Esse prazo é muito curto.
Temos um documentário e
oficinas com sete afoxés,
que precisam de momentos
presenciais. Mas, como tem
pessoas idosas, a gente está
com dificuldade para agen-
dar esses encontros e nosso
prazo final é 23 de março”,
conta Tulymar, que disse já
ter solicitado prorrogação
para 26 de abril.

Desde o último dia 26 de
fevereiro, a cidade passa por
restrições das atividades
não essenciais como forma
de conter o avanço da Co-
vid-19. Na última terça-feira,
asmedidasrestritivasforam
prorrogadas até 5h da pró-
xima segunda-feira.

Para o produtor cultural

Cairo Costa, 33, do Jaca (Ju-
ventude Ativista de Cajazei-
ras), outro contemplado pela
lei Aldir Blanc, o curto espaço
de tempo também foi algo
apontado como um dos pro-
blemas com o edital. “Achei
pouco tempo, poderia ir até
junho, julho. Mas apesar dis-
so, a proposta realmente era
super válida. O que a gente
nãoesperavaeraasituaçãoda
pandemia piorar tanto”, diz.

O grupo tem como pro-
posta quatro apresentações
on-line do Sarau Jaca de Poe-

Os grupos
contemplados
pela lei devem
executar suas
propostas até
abril

sia, durante os próximos
quatro sábados deste mês.
Costa explica que duas edi-
ções já estão prontas para ir
ao ar e como a Covid-19 im-
pôs limites à produção.

“Temos gravado dentro
das recomendações para
não expor as pessoas ao ris-
co, com número reduzido de
gente; isso de alguma forma
dificultou um pouco o pro-
cesso de execução”, diz.

Por outro lado, Costa en-
xerga que o auxílio do edital
e o universo virtual podem
impulsionar os trabalhos ar-
tísticos nessa época de pan-
demia. “O edital trouxe a
possibilidade de construir
um sarau de poesia com
mais qualidade e expor nas
redes sociais e plataformas
de streaming. Isso é extre-
mamente importante no
atual cenário em que esta-
mos vivendo, pois as redes
sociais se tornaram de certa
forma o palco dos artistas”.

Também com quatro
apresentações virtuais mar-
cadas do espetáculo teatral
Gota D’Água, entre os dias 31
de março e 4 de abril, a atriz
Evana Jeyssan, 30, moradora
do Engenho Velho de Brotas,
conta ter encontrado difi-
culdade, principalmente, na
fase de ensaios da peça, por
conta da pandemia.

“Estamos vivendo em um
cenário em que a gente não
pode aglomerar. E o teatro
sem aglomeração é muito

complicado. É um elenco
com 14 pessoas, sem contato
mesmo. A cada 15 dias fa-
zemos um teste de Covid e,
mesmo assim, seguimos os
protocolos: máscara, gel...
Também trabalhamos com
escalonamento, com cenas
individuais, e isso faz com
que a gente perca muito
tempo, dentro de um curto
espaço. Temos um prazo de
dois meses para estrear algo
inédito”, explica.

A atriz diz que durante ja-
neiro os ensaios foram vir-
tuais e que em fevereiro co-
meçaram os presenciais, in-
terrompidos recentemente
com o lockdown. Além do
tempo, Evana ainda lista di-
ficuldades como ensaiar em
casa, com internet e a con-
ciliação das agendas dos ato-
res. “Temos a maioria de um
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A produtora Tulymar Costa, 39, desenvolve projeto com o afoxé Filhos do Congo

500
atividades são previstas
para acontecer na capital
até abril, segundo a
Fundação Gregório de
Mattos. A agenda dos
eventos está nas redes
sociais da instituição

elenco negro e que não vive
só desse trabalho. Todos os
dias estamos nos reinven-
tandoparapoderfazerome-
lhor possível dentro desse
cenário. Mas acreditamos
que esse prazo pode ser
prorrogado, porque está ba-
bado. Estamos na expecta-
tiva que fique para um pou-
quinho mais adiante”, diz.

Emergência cultural
Sobre as apresentações on-
line, a atriz, que vive a pro-
tagonista Joana, vê como po-
sitiva a possibilidade de levar
arte para os lares das pessoas
diante do cenário atual. “Co-
mo os teatros estão fechados,
as pessoas agora vão poder
assistir a peça em casa. Então,
issoéumaboanovidadetam-
bém para que todos tenham
acessibilidade ao projeto. E a

gente ganha novos cami-
nhos, novos rumos e meios
de fomentar essa arte”.

A Lei de Emergência Cul-
tural Aldir Blanc – Lei 14.017 –
foi sancionada em 29 de ju-
nho e regulamentada em 18
de agosto de 2020, estabele-
cendo um conjunto de ações
para garantir uma renda
emergencialparatrabalhado-
res da Cultura e manutenção
dos espaços culturais durante
o período de pandemia.

O governo federal repas-
sou R$ 3 bilhões para os es-
tados, distrito federal e mu-
nicípios, para aplicação em
linhas de ações predetermi-
nadas pela lei, em prol da
cultura. Desse total, Salva-
dor recebeu, em 11 de setem-
bro, cerca de R$ 18.755.126,00
para serem distribuídos até
31 de dezembro de 2020.

Angela Pecini Silveira, Mat. Jucesp 715, Reserva de Alphaville Salvador Emp. Imob. LTDA. - CNPJ:
06.318.144/0001-77, e Praia Nova Emp. Imob. LTDA. – CNPJ: 06.991.661/0001-02, venderá 1º ou
2º Leilão, art. 63, §1º/ 5º Lei 4.591/64, c/c VI e VII art. 1º Lei 4.864/65, os direitos sobre a unidade:
APTO 104, 1º ANDAR, Ed. Hibisco – Torre B, Cond. RESERVA ALPHAVILLE, R. Para!, an!ga Rua 15,
Sub. Itapoan, Salvador/BA. FIT: 0,7795%, 2 vgs de garagens. Matr. 31.729 – 7º CRI de Salvador/BA.
OCUPADO. 1º LEILÃO: R$ 2.192.088,47. 2º LEILÃO: R$ 2.161.015,77. Encargos do arrematante:
pagamento à vista da arrematação e 5% leiloeira; quitação dos débitos condomínio/IPTU; impostos
transmissão, emissãodematrículas, cer!dões (inclusivedas comitentes) para lavratura e registro da
escritura. Consta arrestodo imóvel registradonamatricula - execuçãofiscal, cuja quitaçãodadívida,
baixa do arresto e cancelamento do registro da Promessa de Venda e Compra, são à cargo exclusivo
do arrematante. Venda “ad corpus”. Desocupação pelo arrematante. As comitentes terão
preferência na forma da lei. Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do
Edital completo disponível no portal da Pecini Leilões. www.pecinileiloes.com.br. Informações:
contato@pecinileiloes.com.br, (19)3295-9777. Av. Rotarynº187, Jd. Paineiras, Campinas/SP.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS ONLINE
DATA: 1º Público Leilão – 18/03/2021 às 14:00h

2º Público Leilão – 18/03/2021 às 15:00h

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30859291.2021.CPL SFIEB.PE.0047.SENACET
Objeto: Aquisição de câmera Insta360Pro 2VersãoBattery Bundle - incluindo farsight e bateria comcarregador - vide edital
Abertura: 16/03/2021 às 09h (horário local)

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30858836.2021.CPL SFIEB.PE.0031.FIEB
Objeto: Renovação de licenciamento da solução de segurança de borda e internet, composta por equipamentos UTM-
Firewall- vide edital.
Abertura: 16/03/2021 às 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir do dia 05/03/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 05/03/2021
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. Objeto: aquisições de carnes e afins. Menor preço por lote. Dia 17/03/21 às 9h.
Informações: na CPL. Irecê/Ba, 05/03/21. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
PREGÃO PRESENCIAL 08/21. Dia 17/03/21 às 9h. Objeto: prestação de serviços homem/hora na manutenção e con-
servação de prédios públicos e contratação de empresa para a prestação de serviços continuados de limpeza urbana,
coleta de resíduos domiciliar e comercial, coleta de entulho, capina e poda na sede e nos seus bairros periféricos, nos
distritos e povoados da zona rural. //////////// PREGÃO PRESENCIAL 09/21. Dia 17/03/21 às 14h. Objeto: fornecimento
de câmara de ar e pneus novos (1ª vida) com selo de qualidade do INMETRO e ABNT. //////////// PREGÃO PRESEN-
CIAL 10/21. Dia 18/03/21 às 9h. Objeto: serviços de locação de veículos diversos, sem motorista. //////////// PREGÃO
PRESENCIAL 11/21. Dia 18/03/21 às 14h. Objeto: fornecimento de materiais de construção e elétrico. Editais: na
CPL, de 8 às 12h. Informações: 7436751159. São José do Jacuípe/Ba, 05 de março de 2021. Maksonei Carneiro
dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÚ

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021
CNPJ N: 13.848.973/0001-27

O Município comunica a abertura de licitação, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Munic-
ipal nº 112/09, Decreto Municipal nº 442/13, objetivando o Registro de preços para futuras aquisições
de móveis e equipamentos para escritório, destinados para as Secretarias Municipais deste Município,
devendo a proposta e documentação serem entregues em sessão presencial que ocorrerá em 16 de
março de 2021 as 08:00 horas, na sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Maraú, onde
também poderá ser adquirido o edital acompanhado de seus anexos, no horário de 08:00 ás 14:00h.
Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de licitações desta prefeitura, pelo
telefone (73)3258-2106 ou pelo o e-mail: licitacao@marau.ba.gov.br, Maraú/Ba, 04 de março de 2021,
Edmilson Caló dos Santos, Coordenador Técnico de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021
O Município comunica a abertura de licitação, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal
nº 112/09, Decreto Municipal nº 442/13, objetivando o Registro de preços para futuras aquisições de
material de expediente, material didático, material de higiene e de material de limpeza, destinados para as
Secretarias Municipais deste Município, devendo a proposta e documentação serem entregues em ses-
são presencial que ocorrerá em 17 de março de 2021 as 08:00 horas, na sala de licitações, localizada na
Prefeitura Municipal de Maraú, onde também poderá ser adquirido o edital acompanhado de seus anexos,
no horário de 08:00 ás 14:00h. Quaisquer outros esclarecimentos devem ser requisitados no setor de
licitações desta prefeitura, pelo telefone (73)3258-2106 ou pelo o e-mail: licitacao@marau.ba.gov.br,
Maraú/Ba, 04 de março de 2021, Edmilson Caló dos Santos, Coordenador Técnico de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
O Município comunica a abertura de licitação, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal
nº 112/09, Decreto Municipal nº 442/13, objetivando o Registro de Preços para futuras aquisições da Linha
Branca(Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos), destinados para as Secretarias Municipais deste Município,
devendo a proposta e documentação serem entregues em sessão presencial que ocorrerá em 18 de março
de 2021 as 08:00 horas, na sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal de Maraú, onde também
poderá ser adquirido o edital acompanhado de seus anexos, no horário de 08:00 ás 14:00h. Quaisquer outros
esclarecimentos devem ser requisitados no setor de licitações desta prefeitura, pelo telefone (73)3258-2106
ou pelo o e-mail: licitacao@marau.ba.gov.br, Maraú/Ba, 04 de março de 2021, Edmilson Caló dos Santos,
Coordenador Técnico de Licitações

EDITAL DE LEILÃO
1a PRAÇA: 12/04/2021 – 14h00min 2a E ULTIMA PRAÇA: 12/04/2021 – 14h15min LOCAL: online no site: www.
batistaregisleiloes.com.br.
O Leiloeiro Público Oficial, Eder Batista Regis, registro JUCEB 12/199462-7, torna público que venderá em leilão
realizado na forma da lei, mediante autorização do ISEC SECURITIZADORA S.A., inscrita no CNPJ sob o no
08.769.451/0001-08, com sede na Rua Tabapuã, no 1123, 21o andar, conj. 215, CEP 04533-004, São Paulo/SP
(“ISEC”) neste ato representada na forma de seu estatuto social e bastante procurador, na qualidade de representante,
sob o regime fiduciário, dos créditos imobiliários e das garantias do patrimônio separado constituído nos termos da
Lei Federal no 9.514/1997 pela emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 9a Série da 1a Emissão da
ISEC (“CRI”), no dia, local e hora acima referidos, o imóvel adiante descrito, por venda em leilão: BEM: 289.894,00
m2 localizado as margens das rodovias BR-242 e BA-447, com registro no 1° oficio de imóveis matricula n°19.601
em 11/04/2007: O imóvel se compõe da Propriedade Rural denominada “Fazenda São Marcos com área de 38ha,
identificada como “GLEBA B”, situada neste município de Barreiras. REGISTRO ANTERIOR: Registrado cartório no
Livro “2’ de Registro Geral sob noR-2-15.893 em04 de setembro de 1997. Lance inicial: R$ 9.400.000,00(novemil-
hões e quatrocentos mil reais) . Lance Mínimo: R$ 8.100.000,00(oito milhões e cem mil reais). LOCAL DO LEILÃO:
online no sítio eletrônico: http://www.batistaregisleiloes.com.br. O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interes-
sados informações pormenorizadas sobre o imóvel nos telefones: (77) 99924-8023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU

REDESIGNAÇÃO DA NOVA DATA PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
CNPJ N: 13.908.710/0001-66

OBJETO: contratação de empresa para O fornecimento de material higiene e limpeza, com vistas a tender a demanda
de todas as secretarias e departamentos deste município
A Prefeitura Municipal de Pindobaçu– BA, por conduto de sua Pregoeira, devidamente autorizada pelo Decreto nº
0032021, torna público para conhecimento dos interessados: Fica suspensa a Sessão do dia 04/03/2021 ás 08:30hs,
REDESIGNA-SE a nova data para a apresentação das propostas para o dia 17/03/2021, às 09h00min. Permanecem
inalteradas as demais disposições do edital da licitação. Maiores informações e consultas com o Setor de Licitações e
Contratos, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min. ou pelo e-mail: licitacaopmp21@hotmail.com, Pindobaçu
– Estado da Bahia, em 04 de março de 2021, Gessica Luana Leite Santos, Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
PREGÃO PRESENCIAL SRP 06/21. Menor valor por item. Objeto: fornecimento de derivados do petróleo e combus-
tíveis líquidos automotivos (gasolina comum, etanol, óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500), em trânsito entre as cidades
de Ipirá à Feira de Santana. Dia 18/03/21 às 14h. /////////////////////////// CHAMADA PÚBLICA 01/21. Objeto: aquisição
de gêneros alimentícios oriundos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao PNAE. Dia
23/03/21 às 9h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou e-mail: licitacao@cafarnaum.
ba.gov.br, ou na CPL, Rua Euclides da Cunha, S/N, de 8 às 17h. Cafarnaum/Ba, 02 de março de 2021. Jackson Aloan
S. Marques. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2021 PROC. ADM.: 063/2021.
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. 019/2021, no dia 18/03/2021, às 09H00, cujo objeto é a contratação
de Empresa para aquisição de material de expediente em geral, visando atender a necessidade das Secretari-
as que compõem a estrutura da prefeitura do Município de Iguaí/BA, durante o ano de 2021 (dois mil e vinte
e um). O Edital completo estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no
Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/
BA, em 04 de março de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021 PROC. ADM.: 064/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 020/2021, no dia 19/03/2021, às 09H00, cujo objeto é a contratação
de Empresa do ramo aquisição de materiais de limpeza em geral para atender as necessidades das Secre-
tarias da prefeitura do Município de Iguaí/BA, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um). O Edital completo
estará disponível no DCCL – Departamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura
Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 04 de março
de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO PE Nº 024/2020/SMS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A Copel da Secretaria Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
DO PE Nº 024/2020/SMS, Objeto: Registro de Preços para aquisição de Medicamentos Hospitalares para at-
ender as demandas das Unidades de Urgência (UPA e PA’S), Hospital Jorge Novis e SAMU do Município de
Lauro de Freitas-Ba. Impetrado pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Com fundamento no julgamento
da COPEL/SESA, resolve pelo acolhimento para, no mérito, julgar IMPROCEDENTE. O inteiro teor encontra-se
à disposição dos interessados na Comissão. (71) 3369-9911. Lauro de Freitas, 04/03/2021, Susana Maria
Sobreira – Pregoeira.

MUNICIPIO DE ÁGUA FRIA
Pregão Eletrônico nº 003/2021 Objeto: Registro de Preço visando futuras e eventuais aquisições de material elétrico,
para serviços de manutenção das repartições pública. Tipo: Menor Preço por Lote. Data: Abertura das propostas:
17/03/2021-09:00hs, Início da sessão para disputa: 17/03/2021-11:00hs. 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. Água Fria/BA, 04/03/2021. Moises Moura dos Santos Filho – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
AVISO DE PUBLICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 - A Prefeitura Mu-
nicipal de Cachoeira - Bahia, torna público, para conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico – Registro de Preços, que será realizada no dia 18 de março
2021, às 10:00 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO
E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA/BA, conforme especificado no Edital. Informamos que o
Edital encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e http://www.cachoeira.ba.io.org.br/diarioOficial. In-
formações através do telefone – (75) 3425-1390. Jaciene de Souza Almeida – Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021.A Prefeitura Municipal De Capim Grosso – Bahia, Torna Publico Que Realizara
Pregão Eletrônico N° 08/21, No Dia 17/03/21 Às 09:30h Objeto: O Fornecimento De Gêneros Alimentícios Para A
Preparação De Alimentação Escolar Da Rede Municipal De Ensino, Cantina Central E Secretarias Do Município De
Capim Grosso – Bahia. Edital Site: Acessoinformacao.Com.Br/Ba/Capimgrosso/#Diario-Oficial. Plataforma: Https://
Bllcompras.Com/Home/Login. 04/03/21. Narjara Sousa De Oliveira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2021
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n°
013/2021 objetivando a aquisição de Testes Rápidos COVID-19, visando o diagnóstico de pacientes sintomáti-
cos, suspeitos de infecção por coronavírus. A Sessão ocorrerá no dia 18 de março de 2021, às 11:00h (onze
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, 04 de março de 2021. -
Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CNPJ N:

Chamada Pública nº 001/2021 - Objeto: Aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as
necessidades da Merenda Escolar do Município. Período de Credenciamento: A partir de 08/03/2021 a
13/12/2021, das 08:00 às 12:00h. Local: Sede da Prefeitura (setor de Licitações e Contratos) na Praça
Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia. Informações: Fone (77)3417-2252. Divul-
gação do Edital e outros atos - Diário Oficial: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-ofi-
cial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
Pregão Eletrônico nº 005/2021, do tipo Empreitada por Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preços
para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Es-
colar, conforme especificações do Edital. Data de abertura: 17/03/2021, às 08:30h. Local: Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia. Informações e Edital no Fone: (77)3417-2252 e e-mail:
licitacaoguajeru@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: https://transparencia.gov-
ernodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
CNPJ N: 16.418.766/0001-20

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas torna público que fará realizar Licitação na modalidade
PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 004/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que tem
por objeto: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as necessidades do departamento
de obras e infraestrutura, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data e hora da disputa: às
09h30min (Horário de Brasília) do dia 17/03/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através
dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário
Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

Modalidade: Pregão Presencial nº 010/2021 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Abertura: Dia 17 de março
de 2021, na sede da Prefeitura, às 09h00min; Objeto: Contratação de empresa para aquisições de materiais
elétricos, para manutenção da iluminação pública 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,
04 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ - BA
LICITAÇÃO: 019/2021 – PREGÃO PRESENCIAL: 013/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção para dis-
tribuição aos beneficiários do Programa Moradia Digna, de acordo com a Lei Municipal de Nº 62, de
31 de outubro de 2011. Tipo: Menor Preço por lote. Data: 18/03/2021 às 09:00hs, no Setor de Lic-
itações. Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciao-
ficialba.com.br/. Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118.
Andaraí, 05/03/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
PREGÃO PRESENCIAL 10/21. Dia 17/03/21 às 10h. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para as unidades de
ensino da Rede Pública. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@ca-
narana.ba.gov.br. //////////////////////////////// Torna público a RETIFICAÇÃO do AVISO DE CHAMADA PÚBLICA CP 01/21,
publicado no Diário Oficial do Município, e Diário Oficial da União (Seção 03, ISSN 1677-7069, nº. 40, pag. 151, em
02 de março de 2021). Onde se lê: às 10h de 16/03/21; Leia-se: às 10h de 23/03/21. Canarana/Ba, 04 de março de
2021. Felipe Alves Torres. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PREGÃO PRESENCIAL 11/21. Menor preço global. PA 150/21. Objeto: serviços de varrição (Manual
de ruas e praças), varrição mecanizada, coleta de resíduos (de entulho e construção civil, Lixo resi-
dencial, Terra manual ensacada), Pintura de meio-fio, Capina, Poda de árvores, Roçagem, limpeza de
áreas de interesse público e Operação do Depósito de Resíduos no Município. Dia 17/03/21 às 10h.
//////////////////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/21. Menor preço por lote. PA 153/21. Ob-
jeto: Aquisição de Gases medicinais acondicionados em cilindros, com empréstimo e manutenção
dos mesmos, e materiais de consumo. Menor preço por lote. Acolhimento das propostas: a partir
de 8h do dia 08/03/21 até 9h do dia 17/03/21. Abertura das propostas: às 9h do dia 17/03/21. Ses-
são pública: às 9:30h do dia 17/03/21. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/
ba/pmsaogabriel/diario, ou www.licitacoes-e.com.br, nº 858247 ou e-mail: compras@saogabriel.
ba.gov.br. Informações: de 8 às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132, tel. 7436202122. São
Gabriel/Ba, 05/03/2021. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021

A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na
forma ELETRÔNICA, Nº 024/2021 – P.A 071/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o
Registro de preço para possível e eventual aquisição de aparelhos de ar condicionados visando atender
as necessidades do Municipio. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 05/03/2021 às 9h. DO
ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 17/03/2021 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: Á partir do dia 17/03/2021 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; port-
aldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na
forma ELETRÔNICA, Nº 025/2021 – P.A 072/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o
Registro de preço para possível e eventual aquisição de material e equipamentos de informática visando
atender as necessidades do Municipio. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 05/03/2021 às 11h.
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 17/03/2021 às 11:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: Á partir do dia 17/03/2021 às 11:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br;
portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro


