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REGIÃO METROPOLITANA

EDUCAÇÃO Em Cajazeiras, pré-vestibular Quilombo do Orobu passou por adaptações tecnológicas
durante pandemia para manter de pé o curso que prepara juventude negra há mais de duas décadas

Cursinho popular enfrenta desafios
digitais na preparação dos alunos

Lucas Barbosa / Ag. Mural / 10.4.2021

LUCAS BARBOSA
Agência Mural

Inclusão digital está longe
de ser realidade na vida de
professores e alunos do
curso pré-vestibular Quilombo do Orobu, em Cajazeiras. Há mais de um ano
com aulas online por conta
da pandemia, a lista de desafios é extensa.
Jovens e adultos enfrentam diversas dificuldades
para se manter conectados,
faltam aparelhos compatíveis, pois ter um aparelho e
acesso ao WhatsApp não significa estar incluso tecnologicamente; os dados móveis
não são suficientes para
acesso a plataformas digitais, havendo inúmeras limitações”, conta o professor
de história Jailson Aleluia,
de 47 anos.
Desde 2000 no bairro, o
cursinho oferece preparação para estudantes negros
ingressarem na vida acadêmica a preços acessíveis. No
ano passado, as aulas noturnas, de segunda a sexta, e
extras, aos sábados, foram
para o ambiente virtual.
Aleluia conta que o curso
passou por diversas plataformas, como WhatsApp, Hangouts, Zoom e Google Meet,
até o formato atual. “Agora,
fomos presenteados por um
ex-cursista, estudante de
ciênciasdacomputação,com
uma assinatura G-Suite, e
iniciamos 2021 ainda de forma remota, com novos recursos”, explica.
O estudante João Vinícius
Jesus Santos de Lima, 16, está

Geilson Reis de Andrade é um dos muitos ex-alunos que após conseguir o diploma voltaram para o cursinho

Para Aleluia
[professor de
história], a
falta de
recursos dos
alunos é um
dos problemas
identificados
no acesso à
internet

no Quilombo desde o ano
passado e elogia a iniciativa.
“Minha mãe já tinha feito o
curso e no ano passado entrei, pois estava sem aulas no
colégio. Para não ficar sem
conteúdo, entrei e voltei este
ano. É incrível como os professores aprenderam com
bastante facilidade e rapidez o funcionamento da tecnologia para nos ajudar”.
A estudante Maíra Santana, 17, pretende cursar ciências sociais em uma universidade pública e está no cursinho desde o início deste
ano. Para ela, o ambiente vir-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 05/21. PA 66/21. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de equipamentos e
suprimentos de informática, serviços de recargas, dentre outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura.
Recebimento das propostas e habilitação: 23/04/21 a 05/05/21 até às 14h. Abertura das Propostas: 05/05/21
às 14h. Disputa: 05/05/21 às 14:30h. Edital: na CPL, Pç. Cel. José Moreira Cordeiro, 104, ou www.licitacoes-e.
com.br, ID 867567 ou http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmcordeiros/diario. Outros atos: Diário
Oficial. Cordeiros/Ba, 23 de abril de 2021. Mariana Maria de A. Pereira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

PREGÃO ELETRÔNICO 01/21. Menor preço por lote. Objeto: fornecimento de kits de
alimentação escolar. Dia 05/05/21 às 10h. Local: https://www.comprasnet.gov.br/, NÚMERO
LICITACÕES/UASG/COMPRASNET: [983933]. 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, 20 de abril de 2021. Eder São P. Menezes. Prefeito.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 032/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial SRP n° 032/2021, objetivando a contratação de empresa para serviços e/ou locação de
bens para reuniões e pequenos eventos, para atender as demandas das secretarias. A entrega e
abertura das propostas serão no dia 06 de maio de 2021, às 09:00h (nove) horas, na sede da Prefeitura
Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O 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, 22 de abril de 2021. Vanessa
Lapa da Silva - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 17/21. Menor preço por lote. PA 229/21. Objeto: aquisição de materiais,
produtos de limpeza e correlatos. Acolhimento das propostas: a partir das 8h do dia 26/04/21 até
8h45 do dia 05/05/21. Abertura das propostas: às 8h45 do dia 05/05/21. Sessão pública: às 9h30
do dia 05/05/21. Nº 862689. //////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 19/21. Menor preço por lote. PA
252/21. Objeto: Aquisição de aparelhos, equipamentos e testes rápidos (COVID-19). Menor preço por
lote. Acolhimento das propostas: a partir das 8h do dia 26/04/21 até 8h45 do dia 06/05/21. Abertura
das propostas: às 8h45 do dia 06/05/21. Sessão pública: às 9h30 do dia 06/05/21. Edital: http://
www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario ou www.licitacoes-e.com.br, nº
867104 ou e-mail: compras@saogabriel.ba.gov.br. Informações: de 8 às 12h, na CPL, Praça Largo da
Pátria, 132 ou tel. 7436202122. São Gabriel/Ba, 23 de abril de 2021. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICICIPAL DE JABORANDI - BA

CREDENCIAMENTO N.º 003/2021 - ABERTURA - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna
público que nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar o Credenciamento de pessoas
físicas e jurídicas para prestação de serviços de profissionais graduados nas áreas de: Tecnólogo
em Radiologia; Serviço Social; Psicologia; Fisioterapia; Fonoaudiologia, psicanálise e nutrição para
atendimento no Hospital Municipal Hermenegildo Dias da Silva, policlínica municipal Gervásio dos
Santos Correia, Centro de Referência em Assistência Social - CRAS e na Secretaria de Educação do
Município de Jaborandi-Bahia. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, no período de
23/04/2021 a 31/05/2021 no horário de 08h00min às 12hs00min, sito à Av. Francisco Moreira Alves,
01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/
prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 22 de abril de 2021. Marcos Antônio Matos da Silva – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIQUIRICÁ
CNPJ N: 13.764.659/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2021-SRP
Contratação de empresa especializada para aquisição de peças e prestação de serviços na
manutenção dos ar condicionados pertencentes às diversas secretarias do Município conforme
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I, no dia 05/05/2021, às 08h30min, na
Prefeitura Municipal, situada na Praça Dom Florêncio, 92, Centro. Edital: Encontra-se disponível no
endereço acima. Fone: (75) 3651-2224. Os demais atos relativos a esta licitação serão publicados
no diário oficial do município: www.jiquiriça.ba.gov.br - Jiquiriçá-BA, 23/04/2021. Leonardo Santos
dos Reis – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público que será realizado o Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços de nº 007/2021, 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
Decretos Municipais nºs 057/2007 e 04/2017, no dia 10/05/2021, às 09h00min, no Salão Nobre do Paço
Municipal. Objeto: EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE URNA
MORTUÁRIA E SEUS DEVIDOS ACESSÓRIOS, PREPARO DO CORPO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE RESTOS
MORTAIS HUMANOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ASSISTIDAS
PELA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ARATUÍPE-BA. O edital completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico httpps:///www.aratuippe.ba.ggov.br//
site//licitacoes ou solicitado através do e-mail copelaratuipe@gmail.com a partir do dia 26/04/2021, inclusive.
Informações (75) 3647-2110. Sara Jesus de Freitas da Silva - Pregoeira. Aratuípe - BA, 22 de abril de 2021.

LEILÃO DE IMÓVEIS
Online
Data do Leilão: 30/04/2021
a partir das 15h00

À VISTA 10% DE DESCONTO • APARTAMENTOS
CASAS • IMÓVEL COMERCIAL • TERRENO

OPORTUNIDADES NA
BA • GO • MG • MT • RJ • RN • SC • SP

LOTE 09 - CASA - LAPÃO/BA
TEOTÔNIO RODRIGUES
Av. Nove de Maio, nº 441, Centro. Área de
Terreno: 385,02m². Área Construída: 69,90m².
Matr. 999 do Ofício do Registro de Imóveis e
Hipotecas de Lapão - BA.

LOTE 20 - CASA
DIAS DÁVILA/BA - GARCIA DÁVILA
Avenida Aurea Seixas, n° 247, terreno designado
de área B; Área terr.: 322,02m², área construída:
154,65m². Matr. 2.508 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Dias DÁvila, Bahia.

Lance Mínimo: R$ 98.600,00

tual tem suas ambiguidades. “Na aula online é um
pouco difícil manter o foco
com tantas distrações materiais e emocionais. Porém,
se esses encontros fossem
presenciais, eu não teria
condições de ir, por conta do
horário, da distância dos
bairros e do horário que estudo na escola”, diz.
E destaca: “Acredito que
diferencial do Quilombo de
outros cursos é o foco na
educação antirracista e o
acolhimento. Agora, no período pandêmico, falta motivação, falta disciplina, falta

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2021
A CPL realizará licitação na modalidade CD n° 005/2021 PA nº 055/2021. Objeto: Contratação de
empresa para confecção, adaptação e entrega de próteses dentárias removível maxilar e mandibular e
próteses totais, para a população carente do Município. Edital em: https://sai.io.org.br/ba/castroalves/
site/licitacoes Abertura: 06/05/2021 ás 09:00hrs, sala da CPL, Prç da Liberdade, 376, Centro. Castro
Alves – BA, 22/04/2021. NAIANE SOUZA Presidente.
AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 024/2021
A CPL realizará licitação na modalidade PP n° 024/2021 PA nº 053/2021, Tipo: MENOR PREÇO POR
LOTE. Objeto: Registro de Preço para aquisição de Material de Higiene e utensílios para Bebê, para
atender às necessidades do Município. Edital em: https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes
Abertura: 07/05/2021 ás 09:00hrs, sala da CPL, Prç da Liberdade, 376, Centro. Castro Alves – BA,
22/04/2021.NAIANE SOUZA Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE
CNPJ N: 13.796.073/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Aratuípe torna público, a quem possa interessar, a PUBLICAÇÃO
do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 014/2021, do tipo Menor Preço por Lote,
mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº
10.024/19, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações e Decretos Municipais nºs 057/2007, 04/2017 e 019/2020. Acolhimento de propostas: às 08h do dia 03/05/2021, abertura
das propostas: às 12h do dia 05/05/2021, data e a hora da disputa: às 14h do dia 07//05//2021. Local Sítio:
www.licitacoes-e.com.br. P.A Nº 179/2021, N° da Licitação: 868398, tendo como objeto a contratação de
empresa para EVENTUAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA,
BANNER, ADESIVO E PLACAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO ÓRGÃO GESTOR. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico httpps:///www.aratuippe.ba.ggov.br//Site//Licitacoes ou solicitando através do e-mail coppelaratuippe@
@
gmail.com, inclusive. Informações (075) 3647-2110 Sara Jesus de Freitas da Silva – Pregoeira. Aratuípe, Bahia,
22 de abril de 2021.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC
COMUNICADO DE REMARCAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 010/2021 – SEC/COINF
A Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria da Educação comunica aos interessados em participar da
licitação acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução da obra de
ampliação com modernização da infraestrutura das unidades escolares nos municípios de Conceição da Feira,
Salvador e Dias D’Ávila, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia., com
sessão de abertura designada para o dia 19/05/2021 às 10h00min., que fica remarcada para o dia 26/05/2021
às 10h00min. Em razão da reconhecida pandemia do Covid-19 e em atendimento às recomendações dos
profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a(s)sessão (ões) presencial (is) deste certame ocorrerá
por videoconferência, a ser realizadas 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/sessão-virtual. Os licitantes interessados
em participar do certame deverão encaminhar os envelopes de proposta e habilitação, na forma descrita no
instrumento convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais
para recebimento dos mesmos. Outras informações e/ou o Edital e seus anexos podem ser obtidos através do
endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e http://institucional.educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos. Os
interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115.1403 e/ou e-mail: copel@educacao.ba.gov.br.
Salvador/Bahia. 22/04/2021. Francilene dos Santos – Presidente da Comissão, exercício.

SEC

Lance Mínimo: R$ 74.500,00

Comissão do leiloeiro: O arrematante pagará ao
LOTE 14 - CASA
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. Edital
CORRENTINA/BA - DOURADO
completo no site do leiloeiro. Dora Plat - Jucesp 744
Avenida Rio Branco, nº 444. Lote 09, Quadra 09 - - Leiloeira Oficial.
Loteamento Dourado Área construída: 317,40m².
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
Área terreno: 180,00m². Matrícula nº 7.803 do CRI
www.ZUKERMAN.com.br
Lance Mínimo: R$ 160.000,00

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2021
- SECRETARIA DA ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Coordenação Central de Licitação da SAEB avisa aos interessados que fará realizar licitações namodalidade
Pregão Eletrônico, abaixo discriminadas:
PE Nº

Nº BB

ABERTURA/HORA

OBJETO/FAMÍLIA/PREGOEIRO(A)

039/2021

868493

06/05/2021 às 14:00h
(Horário de Brasília)

Registro de Preços - Aquisição de Fardamento para
os postos SAC Fixo da capital / RMS, SAC Móvel e
SAC Servidor. Família: 84.15- Kelly Reis Brandão.

042/2021

868353

07/05/2021 às 14:00h
(Horário de Brasília)

Registro de preços - Aquisição de fardamento
para os postos SAC Fixo do Interior e pontos SAC.
Família: 84.15 – Kelly Reis Brandão.

043/2021

866458

07/05/2021 às 14:00h
(Horário de Brasília)

Registro de preços de material de limpeza e uso
pessoal para Salvador e Região Metropolitana.
Família: 65.05, 68.10, 72.40, 79.20, 85.10, 85.30Priscila Oliveira de Almeida Souza.

Abertura: 06/05/2021 às 14:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de
Acessórios para Veículos para Salvador e Região Metropolitana – BB: 866263 - Família:
26.10 Site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos
sites www.comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão
entrar em contato através do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130
Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00
– 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da Administração/SAEB,
Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Bahia
- 22/04/2021. Rosilene Brito dos Anjos – Pregoeiro(a) Oficial.

Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos pelos portais: www.comprasnet.
ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br ou na SAEB sito à 2ª Avenida nº 200 – sala 101, CEP: 41.745-003,
CAB, Salvador-Ba, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h00min. Telefone: (71) 3115-3130 e/ou
Telefax: (71) 3115-3128.

SAEB

SAEB

material,
oportunidades,
falta tudo”.
Para Aleluia, a falta de recursos dos alunos é um dos
problemas identificados no
acesso à internet. “A instabilidade do wi-fi deixa todas as
pessoas prejudicadas. Os pacotes assegurados pelas operadoras tanto para wi-fi,
quanto para dados móveis
não são reais. A qualidade no
fornecimentoéinsuficientee
nem todas as pessoas podem
pagar para ter o wi-fi”.
“As pessoas não conseguem apoio suficiente do governo neste cenário pandê-

A7

mico, a maioria passa fome e
com fome não conseguem
focar nos estudos, a pandemia aflorou as desigualdades
sociais, a saúde mental de
nossos e nossas estudantes
está mais abalada com o cenário da Covid-19 e precisamos cuidar umas das outras
pessoas”, avalia o professor.
O curso em andamento teve início em março, com taxa de inscrição no valor de
R$ 20, e mensalidades a
R$ 50. Segundo o professor,
os valores são revertidos para a manutenção das despesas e contribuição para os
docentes voluntários.
Ex-aluna do cursinho, a
escritora e educadora Gilmara Silva de Oliveira, 34,
ressalta a importância do
projeto para os jovens da região. “Não temos o apoio financeiro do Estado, mas estamos dizendo para o Estado
qual é o nosso propósito,
nosso direcionamento político. Sabemos que nós temos
direito à educação superior e
queremos esse espaço porque também é nosso”.
Para Geilson Reis de Andrade, 40, letrista, desenhista e educador social, o curso
é um caminho de mudanças
sociais. “Um pré-vestibular
que incentiva jovens na periferia a adentrar a universidade estimula o interesse
pela pesquisa científica, a
necessidade de termos esses
conhecimentos para nos
protegermos do poder manipulador das hegemonias
globais”.
Andrade é um dos muitos
ex-alunos que após conseguir seu diploma acadêmico
voltou para o Quilombo do
Orobu. Formado em letras
vernáculas, ele é atualmente
conselheiro do pré-vestibular e relembra sua trajetória.
“É empolgante e desafiador,
pois me coloco sempre no
lugar de quem está chegando e sinto necessidade de
ajustes a cada ano. Também
nos desafia o quanto o caos
do sistema de ensino fragiliza nossa comunidade”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU

CNPJ N:
AVISO DE PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 016/2021
A Prefeitura Municipal de Catu, Bahia, avisa aos interessados que está disponível na sede da administração,
localizada na Praça Duque de Caxias, S/N– Centro – Catu e no endereço eletrônico: https://sai.io.org.
br, o seguinte edital de licitação: Pregão Presencial 016/2021-PPRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA
SUBORDINADA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENTES ADMINISTRATIVOS
E OPERACIONAIS NAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATU – BAHIA, conforme Termo de
Referência, Anexo I do Edital PPRP 16/2021. O certame acontecerá dia 05 de maio de 2021, às 09:00h00min
h, na Prefeitura Municipal de Catu, no endereço acima já mencionado. Catu, 22 de abril de 2021. Jocilene Lima
da Silva - Pregoeira.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
E DE SERVIÇOS DE PAULO AFONSO E REGIÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ELEIÇÃO SINDICAL - AVISO RESUMIDO
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Comerciais e de Serviços de Paulo Afonso
e Região, com sede em Paulo Afonso e base territorial nas cidades de Abaré, Antas, Chorrochó,
Cícero Dantas, Euclides da Cunha, Glória, Jeremoabo, Macururé, Paripiranga, Paulo Afonso,
Ribeira do Pombal, Rodelas, Santa Brígida e Tucano, todas no Estado da Bahia, por seu
Presidente, no uso de suas atribuições, convoca seus associados em dia com suas obrigações
estatutárias para participarem da eleição da diretoria deste sindicato, que será realizada nos
dias 25, 26 e 27 de maio de 2021, das 08 às 21 horas, com urnas itinerantes e no sindicato.
O prazo para registro de chapas é de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação deste aviso. O Edital
completo de convocação da eleição encontra-se afixado na sede da entidade, situada à Rua Marechal
Rondon, 700, Centro, Paulo Afonso (BA). Paulo Afonso, 23 de abril de 2021. Adauto Alves - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO
PE-10-2021 - A Prefeitura de Ibirapitanga – Ba, por seu pregoeiro designado pela portaria nº
010 de 04/01/2021, de acordo com autorização constante do Proc. Adm. nº 062/2021, , fará
realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico sob PE nº 10/2021 do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, 123/06 e alterações com vistas ao cumprimento da Lei
Complementar 147/2014, Decreto nº 022/2021., aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93
atualizada e por este Edital e seus anexo. Cujo objeto e operação é a contratação de empresa de
para aquisição de cestas básicas para ser de distribuição gratuita as pessoas carentes de recursos
financeiro deste Município, para atender a demanda da secretaria de Desenvolvimento Social.
Início do recebimento da proposta 26/04/2021 a partir das 09:00, fim de recebimento da proposta
05/04/2021 as 10:00. Início da disputa dia 05/04/2021, as 11:00, local: www.licitações-e.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O edital encontra-se
a disposição dos interessados no portal de transparência do município: https://www.ibirapitanga.
ba.gov.br/ e no diário oficial do município, www.ibirapitanga.ba.io.org.br, ficando os interessados
cientificados que todos os atos desta licitação serão publicados no Diário Oficial do Município,
disponível no citado link,, imprensa oficial. Ibirapitanga-Bahia, 22 de abril de 2021. José Wildes
Azevedo Santos – Pregoeiro. PE-10/2021-Banco do Brasil nº 868406.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 067/2021. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
020/2021. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o nº 020/2021,
Processo Administrativo nº 067/2021, no dia 06 de maio de 2021, às 09:00h, na sala da Comissão Permanente
de Licitação-CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação
de empresa para a aquisição de gás natural (GASES GLP) destinados ao atendimento às diversas secretarias do
município de Ituaçu - BA, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas
as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às17:00h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo
e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 22 de abril de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 080/2021.PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
024/2021.O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o nº 024/2021, Processo
Administrativo nº 080/2021, no dia 05 de maio de 2021, às 15:00h, na sala da Comissão Permanente de LicitaçãoCPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a futura e eventual contratação
de empresa para a aquisição de pães e lanches, a serem fornecidos para atendimento às diversas secretarias do
município de Ituaçu - BA, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas
as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às17:00h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo
e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 22 de abril de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 049/2021. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
013/2021. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o nº 013/2021,
Processo Administrativo nº 049/2021, no dia 05 de maio de 2021, às 08:00h, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a futura e eventual
contratação de empresa para a aquisição de matérias de escritório destinados ao atendimento às diversas secretarias
do município de Ituaçu - BA, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas
as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às17:00h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo
e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 22 de abril de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 081/2021 .PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
025/2021.O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar
Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o nº 025/2021,
Processo Administrativo nº 081/2021, no dia 06 de maio de 2021, às 14:00h, na sala da Comissão Permanente de
Licitação-CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a visando a futura e
eventual contratação de empresa para a aquisição de bombas, implementos, materiais e contratação de serviços para
perfuração e manutenção de poços artesianos e sistemas de abastecimento de água, conforme Termo de Referência
Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na
Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das
14:00h às17:00h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA,
22 de abril de 2021. Aleomar Gomes Brito– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 088/2021 .TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021.
O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 002/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS
autuado sob o nº 004/2021, Processo Administrativo nº 088/2021, no dia 10 de maio de 2021, às 09:00h, na sala
da Comissão Permanente de Licitação-CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/
nº, visando a contratação de pessoa jurídica para reformas e ampliações dos prédios públicos situados na Zona Rural
do Município de Ituaçu/BA, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas
as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão Permanente de Licitação no endereço precitado, de
segunda a sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às17:00h, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou
pelo e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 22 de abril de 2021. Aleomar Gomes Brito– Presidente da CPL.

