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E 2021 começa com maus ventos
de Brasília no terreiro de ACM Neto
Fechamos 2020 lembrando
Magalhães Pinto, ex-governador mineiro, com sua célebre
frase, política é como uma nuvem, você olha agora está de
umjeito,daquiapoucoestáde
outro. A evocação foi para
lembrar que ACM Neto fechou o ano com céu azul, mas
o painel já mudou.
Neto bem sabe que o Planalto Central está para os políticos no Estado assim como
o Palácio de Ondina para os
prefeitos baianos. Ou seja, o
jogo é uma boa articulação
com dois flancos, lá e cá.

Cá está até tudo bem, mas
lá, nem tanto. O DEM, partido
que ele preside nacionalmente, implodiu com a disputa
paraapresidênciadaCâmara.
Rodrigo Maia (RJ), amigo pessoaldolíderbaiano,ficoucontra o candidato de Bolsonaro,
Arthur Lira (PP-AL). Mas foi
abandonado e ameaça deixar
a legenda.
E DEPOIS? — É fácil entender. Os deputados federais
baianos do DEM, por exemplo, que nada têm do governo estadual, irrigam suas ba-

ses com verbas federais. E
seguir Maia seria ficar sem
nada. Preferiram manter o
canal com o Planalto.
Mas no futuro próximo,
com Bolsonaro já se articulando para disputar a reeleição, como eles vão ficar? Para
Neto, que o tempo todo manteve-se equidistante de presidente, sinalizando claramente a possibilidade de pavimentar uma terceira via entre bolsominions e petistas, o
futuro no jogo federal é de
imprevisibilidade total. Ou
seja, o tempo fechou.

REGISTROS
A penúltima vítima

A Covid, que começou a infernizar nossas vidas em
meados de março do ano
passado, faz hoje a sua penúltima vítima no calendário de festas de Salvador,
com as oferendas a Iemanjá, sem aglomeração. A última grande vítima será o
carnaval, a que mais machuca os CNPJs também.

Amado Cigano

Adolfo Menezes: ‘Não vou fazer nada de mirabolante’

Paulo Rangel, O bate-chapa
o abençoado
veio do PSB

Nelson Leal,
a despedida

Conforme o combinado,
Adolfo comanda a Alba

A indicação, pela bancada
do PT, do deputado Paulo
Rangel (PT) para assumir a
primeira vice-presidência
criou resmungos entre
aliados ontem na Alba.
O que se diz: Rangel é boa
gente, mas também é um
dos mais faltosos.
Por mero acaso (ou não?),
assim que foi declarado
empossado ontem, o presidente Adolfo Menezes
(PSD) convidou Rangel a assumir para ele discursar e o
vice estava ausente.

NelsonLeal(PP),opresidente
quesedespediu ontem,queixava-se muito que no primeiro ano herdou uma herança maldita, déficit de
mais de R$ 50 milhões, e no
segundo veio a pandemia estragar a festa. Ele, que está
indo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
disse que o seu sucessor,
Adolfo Menezes (PSD), certamente iria encontrar ‘um
campo mais formoso’.
Não por acaso. Adolfo é
de Campo Formoso.

Conforme o previsto (não de agora, mas desde
2018), o deputado estadual Adolfo Menezes (PSD)
é o novo presidente da Assembleia da Bahia. E já
começa avisando que não vai criar nada de
mirabolante, apenas tocar o barco em segurança.
— Vou prosseguir com a modernização digital
da casa, o ajustamento aos novos tempos, mas
nada de espetaculoso, como alguma construção.
Os deputados têm um poder limitado,
absurdamente somos proibidos de apresentar
projetos que implicam em despesas. Então, o que
nos resta fazer é ter responsabilidade na
condução da casa e ponto.
Adolfo diz também que vai obedecer os
protocolos científicos na pandemia. E fala que
a casa só reabre total após a vacina.

Vitoriosa no PSB pela indicação da 2ª vice-presidência da
Alba,adeputadaFabíolaMansur prometeu ir a plenário bater chapa com o colega de partidoMarcelinhoVeiga,oabençoado do bloco que o PSB integra, e cumpriu.
No placar, Marcelinho ganhou de 36 a 25, mas o episódio cristalizou um racha
no partido. Ele é genro do
deputado federal Marcelo
Nilo, também do PSB, que na
Bahia tem a batuta da deputada Lídice da Mata.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021 PROC. ADM.: 045/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 013/2021, no dia 12/02/2021, às 09H00, cujo objeto é a
contratação de Empresa para aquisição de material de expediente em geral, visando atender a necessidade
das Secretarias 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 29 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2021 PROC. ADM.: 046/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 014/2021, no dia 17/02/2021, às 09H00, cujo objeto é a aquisição
de medicamentos para a farmácia básica e insumos, soros, material penso, materiais de laboratório
(Reagentes) e medicamentos odontológicos, destinados para a Secretaria de Saúde do Município, para o
ano 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, 29 de janeiro de 2021. Edineide Lousado de
Almeida de Oliveira – Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 02/21. Objeto: aquisições de medicamentos extrabásicos, através do Maior
Percentual de Desconto sobre a tabela ABC Farma. Menor preço por item. Dia 19/02/21 às 9h. Informações: na
CPL. Irecê/Ba, 02/02/21. Carla Cristiane R. Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

TOMADA DE PREÇO 02/21. Dia 17/02/21 às 10h. Objeto: Construção de 01 quadra poliesportiva
na Escola Centro Educacional Otavio Mangabeira. /////////////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP
03/21. Dia 12/02/21 às 10h. Objeto: Aquisição de veículos 0 km. Edital: www.canarana.ba.gov.
br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br. Canarana/Ba, 01
de fevereiro de 2021. Acácio Macário dos Santos. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL SRP 01/21PRP. Objeto: aquisição de Medicamentos, Insumos e Materiais Pencil. Dia
12/02/021 às 8h, na CPL. Edital/Informações: e-mail cabcopel21@gmail.com ou tel. 7536811129. Cabaceiras
do Paraguaçu/Ba, 02/02/21. Sheilha Cristina dos S. Bispo. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 02/2021. Dia 19/02/21 às 9h. Objeto: aquisição de medicamentos
da atenção básica e saúde mental. Edital: www.comprasbr.com.br e www.ibirataia.ba.gov.br.
Informações: na sede, Pça. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail:
licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 29 de janeiro de 2021. Nilton Novaes Silva Júnior.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 002/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 12/02/2021 às 10h00min PE 002/2021, PA 030/2021.
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de Gás de cozinha GLP, Água mineral e respectivos
vasilhames, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais. Através da plataforma: www.bnc.org.
br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 02/02/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA

CNPJ N: 13.858.675/0001-18
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021
A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 15/02/2021 às 08:30hs, em sua sede para
contratação de empresa para contratação de empresa para Locação de Veículos (tipo passeio, caminhonete,
caminhão e máquinas pesadas). Edital na sede. T:(73) 3207 2630. Divulgação dos outros atos Diário Oficial-site:
www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula M. da Silva – 01/02/2021 - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER

REPUBLICAÇÃO Aviso de Pregão Eletrônico nº 011/2021 A Prefeitura Municipal de Casa Nova-BA, torna público
que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Nº 011/2021 – P.A Nº 027/2021, do tipo MENOR
PREÇO, cujo objeto é o registro de preço para possível e eventual contratação de empresa para fornecimento de
descartáveis (avental, agulha, máscaras, luvas, macacão, touca, seringas, lancetas) visando atender as necessidades
da Secretaria de Saúde, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia 02/02/2021. DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: dia 12/02/2021 às 08:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/02/2021 às 08:30
horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; licitações-e.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021 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 004/2021, no dia 12 de fevereiro de 2021, às 09h00, do tipo MENOR PREÇO
ITEM. OBJETO: Aquisição de medicamentos, material penso, ambulatorial diverso e odontológico para
serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Wagner-Bahia, conforme
especificações constantes do Edital Pregão Presencial nº. 004/2021 O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, à Rua Praça 02 de Julho, 04, Centro - Wagner – Bahia, de segunda
a sexta feira, no horário das 08h00 às 12h00. E-mail: licitawagner01@gmail.com. CPL, 01 de fevereiro
de 2021. – Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA-BA

PREGÃO ELETRÔNICO 05/21. PA 10/21. Menor preço global. Dia 12/02/21 às 10h. Objeto: locação de 01
veículo automotor espécie caminhão guindaste tipo Munck, com 1 cesto áereo, montado em caminhão
carroceria, com capacidade para 06 T, altura de até 13,5 metros 3/4, toco 360°, isolado de 15 KV alcance
de manutenção, com operador, sem combustível, ano 2016 minimo. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.
ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 29 de janeiro de 2021.
Joseval Silva de A. Azevedo. Pregoeiro.

Assembleia Geral Extraordinária

Convoco aos proprietários de lotes de terra do Loteamento Vila de Ogum,
situado na localidade denominada Lagoa Graça, distrito de Vilas de Abrantes,
Município de Camaçari. Para Assembleia Geral Extraordinária cuja pauta será:
Alteração do TAC (termo de acordo e compromisso) no que tange a autorização
de PLURIRESIDENCIALIDADE do lote 12, da quadra II. As 18hs, do dia 3 de
março 2021 na sede da Martins Trindade Imobiliária na Estrada do coco km
13,5 Vila Abrantes Camaçari Ba. Contato: (71) 99682-8004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CREDENCIAMENTO 02/21. PA 32/21. Objeto: credenciamento/contratação de forma
temporária para prestação de serviços de: Médico(a) Enfermeiro(a) e Técnico(a)/Auxiliar
de enfermagem, visando o atendimento da população em casos suspeitos de infecção pelo
COVID-19. Recebimento dos documentos de habilitação e propostas: a partir de 02/02/21.
////////////// CREDENCIAMENTO 03/21. PA 33/21. Objeto: serviços de Operador Hidráulico
nos diversos Povoados da área territorial deste município que estejam instalados os poços
artesianos. Recebimento dos documentos de habilitação e propostas: a partir de 02/02/21.
//////////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/21. Menor preço global. PA 078/21. Objeto:
Aquisição de Baterias novas, seladas, livres de manutenção, com selo de certificação de
conformidade do produto, com objetivo de atender os diversos setores na manutenção dos
veículos, equipamentos e máquinas da frota municipal. Menor preço global. Acolhimento das
propostas: a partir de 8h do dia 03/02/21 até 9h do dia 19/02/21. Abertura das propostas:
às 9h do dia 19/02/21. Sessão pública: às 9:30h do dia 19/02/21. Editais: http://www.
docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario ou www.licitacoes-e.com.
br (nº 855063) 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, 02/02/21. Cleverson G.G.
Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ N: 13.927.819/0001-40
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS – Nº 010/2020.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS - Nº 010/2020. Tipo: Menor Preço Por Lote, na forma de Execução Indireta
sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na
Execução das Obras Complementares da Etapa V do PAC Itinga - Termo de Compromisso Nº 222.615-19/2007,
referente à Implantação da Creche – Lote I e Implantação do Posto de Saúde – Lote II, no Bairro da Itinga, no
Município de Lauro de Freitas/BA. Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD Anexo no Edital. Requisitado
Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Após a análise das Propostas de Preços, a Equipe Técnica da
Secretaria Municipal de Infraestrutura emitiu Relatório Técnico considerando CLASSIFICADAS para o LOTE I as
Propostas de Preços das empresas Marcelo Vicente da Silva Eireli, Santa Fé Engenharia Eireli. – EPP., e Pavloc
Construções e Locação de Máquinas Ltda. – ME. E CLASSIFICADAS para o LOTE II as Propostas de Preços das
empresas Marcelo Vicente da Silva Eireli e Santa Fé Engenharia Eireli. – EPP. O inteiro teor do Parecer Técnico
encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288-8792 ou via
email: copel2017@yahoo.com, tendo em vista a suspensão do atendimento presencial ao público, conforme
determinação contida na Portaria SECAD Nº 003 de 19 de março de 2020 em conformidade com os Decretos
já publicados. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 01 de
fevereiro de 2021.

B1

CNPJ: 06.333.968/0001-16
A Presidente do SINSP/SR - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SERRA DO RAMALHO,
A Srª. JUCÉLIA BERTHOLDO MARIANO, brasileira, maior, solteira, Professora, matricula funcional nº 1849,
inscrito no RG: 4.317.333, SSP-BA e CPF: 523.558.295-00, residente e domiciliada à Rua A, N°11, Bairro Agrovila
13, Serra do Ramalho-BA; nascida em 27/05/1965, filha de Manoel Mecias Mariano e de Raimunda Bertholdo
Mariano, inscrito no PIS/PASEP: 190.15691.78-1, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos
os associados (filiados) quites com suas obrigações estatutárias pertencentes à base territorial do Município
de Serra do Ramalho-BA, para participarem da eleição e Posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do
SINSP/SR, para o quadriênio de 2021 a 2025, iniciando o mandato em 02/03/2021 e encerrando-se em 02/03/2025.
A eleição acontecerá no dia 02/03/2021, das 8:00 às 17:00 horas, na sede do sindicato, situada à Rua Sergipe, nº
128, Centro, CEP: 47.630-000 Serra do Ramalho, BA. O registro de chapas deverá ser feito na sede do sindicato
no prazo de 07 (sete) dias, contando da data de publicação deste edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se
o último dia. Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) dias, após a publicação da relação das chapas registradas para
eventuais impugnações. O Sindicato funcionará de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 1700 horas,
para registro de chapa e quaisquer esclarecimentos. A posse dos membros eleitos ocorrerá automaticamente.
Serra do Ramalho - Bahia em 27 de janeiro de 2021. JUCÉLIA BERTHOLDO MARIANO - Presidente SINSP/SR

CONDOMÍNIO ED. CIDADE JARDIM, RUA JOÃO VARELA, Nº 50, ITAIGARA,
SALVADOR/BA - CEP 41.815-070. CNPJ 96.706.098/0001-76
A Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 05.02.2021 fica adiada para o dia 08.02.2021 no
playground do prédio às 18:30h em primeira convocação, e em segunda convocação às 19:30 horas com
qualquer quorum, para deliberarem sobre a Ordem do Dia:
1 - Ratificação das Assembleias Extraordinárias realizadas nos dias 24.10.2019, 09.03.2020, 23.05.2020 e
da Assembleia Ordinária do dia 17.09.2020;
2 - Eleição de dois membros para comporem o Conselho Consultivo, por renúncia das eleitas;
3 - Apresentação do Projeto de Construção de nova guarita, cobertura da garagem 1 e reforma do térreo;
4 - Apresentação do Laudo de Inspeção Predial;
5 - Discussão e votação do orçamento para o serviço de impermeabilização do telhado;
6 - Apreciação e votação do pedido de Antônio Tanure para ressarcir as despesas que realizou no próprio
apartamento 1303;
7 - O que ocorrer.
Salvador, 01 de fevereiro de 2021
Lúcia Maria Oliveira de Azevêdo - Síndica

Wellington Ferreira, o PM que
viralizou nas redes cantando
num bar, fez tanto sucesso
que nas redes do Recôncavo o
povo de Nazaré das Farinhas
se manifestou efusivamente:
é nosso conterrâneo, já gravou um CD e tem nome artístico de Amado Cigano.

A volta de Rita

Rita Loira (PP), que era vereadora em Candeias e ano passado perdeu a tentativa de reeleição,voltouaomandatoontem. Ela herdou a vaga de Júnior CCA (PP), que lhe tirou o
mandato em novembro, mortoatiros,aos38anos,numbar,
na semana passada.

Bola cheia

A revista Forbes, uma das
mais prestigiadas dos EUA,
destaca a Chapada Diamantina como um dos melhores
lugares a serem visitados no
pós-pandemia. Claro que os
chapadeiros adoraram.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2021. PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 - A Prefeitura Municipal de Itaetê
torna público que, receberá na COPEL, situada na Rua das Algarobas, s/n, Centro, Itaetê – Ba – CEP – 46.790-000, no
dia 12 de Fevereiro de 2021, às 08:30 horas, propostas devidamente lacradas para o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE ITAETÊ - BAHIA,
por menor preço por lote. O Edital deverá ser solicitado no e-mail licitação@itaete.ba.gov.br. e divulgação dos demais
atos do certame- Diário Oficial do município. 01 de Fevereiro de 2021. Patrícia Santos de Aquino – Pregoeira Oficial.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30856874.2021.GSSA.PE.0008.SENAIDE
Objeto: Fornecimento de revestimentos e rejunte, vide Edital.
Abertura: 11/02/2021 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 02/02/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 02/02/2021
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da FETTHEBASA – federação dos trabalhadores em turismo e hospitalidade dos estados da
Bahia, Sergipe, Alagoas e Amapá CNPJ 13.466.693/0001-54, com sede na Estrada do coco, nº 4487,
Sala 10, Jardim do Jockey, Lauro de Freitas/Ba, convoca todos os trabalhadores, filiados ou não, das
áreas inorganizadas do Estado da Bahia, nas Empresas de Hotéis, Apart-Hoteis, Pensões, Hotéis Fazenda,
Flats, Pousadas, Motéis, Bares, Restaurantes, Fast Food, Lanchonetes, Churrascarias, Boates, Docerias,
Casas de Chá, Pizzarias, Sorveterias, Delicatesens, Cantinas, Rotisserias, Cafeterias, Cafés, Barracas de
Praias, Trabalhadores em Empresas de Turismo, Trabalhadores em Casas de Diversões e Casas Lotéricas,
Trabalhadores em Prestação de Serviços, Trabalhadores em Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Mistos, Trabalhadores em Condomínios Residenciais,
Comerciais e Mistos, fechados ou não, horizontais ou verticais, Lustradores de Calçados, Trabalhadores em
Empresa de Asseio e Conservação, Trabalhadores em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas,
Trabalhadores em Lavanderias e Trabalhadores em Empresas de Conservação de Elevadores, para a realização
de assembleia geral extraordinária a ser realizada dia 06/02/2021, com o devido distanciamento controlado,
no G2, área do estacionamento 2, totalmente livre, no endereço acima, onde funciona sua subsede, às
08hs em 1ª convocação com a presença de 50% mais um dos trabalhadores representados pela Fetthebasa
e às 08:30hs em 2ª convocação com qualquer número de presentes para deliberar a seguinte ordem do dia:
1 - discursão e aprovação da convenção coletiva de trabalho 2021; Estabelecer percentual de taxa negocial
e assistencial; 3 – O que ocorrer. Salvador, 02/02/2021, Adilson Evangelista de Jesus - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SRP

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados
em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2021
– BB nº 855085, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
PARA SUPRIR A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
– COIP, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BAHIA, que a sessão de abertura do referido
certame será no dia 12/02/2021 às 10:00 horas (Horário da Bahia). Os
interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e
s e u s a n e x o s a t r a v é s d o s i t e : w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r e / o u
www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas. Maiores informações tel. (0xx75)
3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba,
01/02/2021. Lorena Maria Dantas Prado – Pregoeira Oﬁcial.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC/COINF
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2020 – 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 a execução das obras
de 41 (quarenta e uma) coberturas para quadras poliesportivas existentes e 12 (doze) construções de quadra
poliesportiva com cobertura, localizadas em diversos municípios neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria
da Educação do Estado da Bahia, e com sessão de abertura então designada para o dia 18/02/2020 às 10h00min.,
que fica remarcada para o dia 10/03/2021 às 10h00min., tendo em vista a necessidade de ajustes no Edital. 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. 29/01/2021. Taíza da Silva
Cabé – Presidente da Comissão.
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2020 – 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 a execução, sob demanda,
das obras de 10 (dez) coberturas para quadras poliesportivas existentes e 03 (três) construções de quadra
poliesportiva com cobertura, localizadas em diversos municípios neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria
da Educação do Estado da Bahia, e com sessão de abertura então designada para o dia 18/02/2021 às 14h30 min.,
que fica remarcada para o dia 10/03/2021 às 14h30min., tendo em vista a necessidade de ajustes do Edital. 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. 29/01/2021. Taíza da Silva
Cabé – Presidente da Comissão.
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