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ALTERNATIVA Nordeste foi a região com maior crescimento em número de empresas cadastradas no setor, diz entidade

Home Care cresceu 15% durante pandemia
Uendel Galter / Ag. A TARDE

JANE FERNANDES

Com aumentos pontuais de
até 35%, o volume de pacientes das empresas de home
care teve um crescimento
médio estimado em 15% ao
longo do ano passado, segundo o presidente do Núcleo de
Empresas de Atendimento
Domiciliar (Nead), Leonardo
Salgado. “Sempre que tem alguma situação para deixar os
hospitais lotados, você consegue enxergar melhor o paciente que poderia ser tratado em casa”, pondera Salgado, referindo-se ao impacto da pandemia no setor.
Embora reúna somente 43
das mais de 800 empresas de
atendimento domiciliar inscritas no Cadastro Nacional
deEstabelecimentodeSaúde,
o Nead, única entidade representativa do setor, realiza
um censo geral a cada dois
anos. Com base na última
edição, publicada em setembro de 2020, Salgado diz que
o Nordeste foi a região com
maior crescimento em número de empresas cadastradas, mas a maior concentração ainda fica no Sudeste.
O presidente do Nead explica que o aumento da demanda por atendimento domiciliar, também chamado
de home care, não foi uniforme em todo o País, seguindo mais ou menos a curva de
crescimento da Covid-19 nos
estados. Assim, a alta foi notada primeiramente em São
Paulo, Amazonas, Ceará e Rio
de Janeiro, com manutenção

Já na Assiste Vida, com
atuação em mais de 70 municípios baianos, incluindo
Salvador, o incremento registrado foi de aproximadamente 3% nos meses de pico,
informa o diretor assistencial Tarcyo Bonfim. “Mas
não houve um crescimento
efetivo, pois quando os hospitais esvaziavam havia
uma diminuição na solicitação para a atenção domiciliar”, esclarece.

Cobertura

Leonardo Salgado, presidente do Núcleo de Empresas de Atendimento Domiciliar
pordoisoutrêsmeses,equando começou a queda nesses
estados, houve o crescimento
na Bahia e outras partes.
Ao longo do tempo, segundo Salgado, essa demanda adicional também passou a ser formada por pessoas com doenças crônicas e
outros problemas que requerem atenção prolongada
e passaram a apresentar
complicações por falta de
acompanhamento médico.
A gerente de relacionamento com o mercado da
S.O.S. Vida, Fernanda Gama,
diz que a empresa, com atua-

ção na Bahia, Sergipe e Distrito Federal, registrou um
aumento de 30% de pacientes internados em casa,
comparando março de 2020
e o mesmo mês de 2021. “Em
2020, tivemos um aumento
de indicação do paciente
sair do hospital para dar
continuidade ao tratamento
em casa. Também percebemos um aumento agora em
março, pelo aumento de casos de Covid-19”, comenta.

Acima da média

No Vital Care, do grupo Vitalmed, que atua em Salva-

dor e outras seis cidades
baianas, e também nas capitais do Maranhão, Ceará e
Pernambuco,aampliaçãofoi
acima da média nacional,
chegando a 51% no mesmo
período, segundo a coordenadora Médica de Qualidade, Aida Moreira Tanajura.
Na sua avaliação, a principal
motivação foi “o aumento da
demanda de internamentos
nos hospitais para pacientes
graves, que gerou uma pressão para liberação de leitos e,
consequentemente, a transição de cuidados para clínicas
de transição e domicílio”.

De acordo com o presidente
do Nead, os serviços das empresas de atendimento domiciliar são majoritariamente contratados por planos de saúde, principalmente nos perfis de alta complexidade. No entanto, a resolução da Agência Nacional
de Saúde sobre o tema só
prevê obrigatoriedade de cobertura quando o home care
é usado em substituição ao
internamento hospitalar.
A contratação particular
ocorre com maior frequência nos atendimentos de baixa complexidade, como realização de curativos, fisioterapia, consulta e afins, diz
Salgado. Ele comenta que o
custo do home care é bastante variável, pois sempre
vai depender dos serviços
inclusos, mas geralmente a
cobrança é por diária. Em
casos de alta complexidade,
por exemplo, o custo seria
em torno de 60% menos do
que o valor cobrado na diária hospitalar.

Segunda onda muda perfil de assistidos
O incremento na procura não
foi o único impacto da pandemia no setor de home care,
um outro aspecto importante
é a mudança no perfil dos
pacientes que utilizam esse
tipo de assistência, conta o
presidente do Núcleo de Empresas de Atendimento Domiciliar (Nead), Leonardo Salgado. “Com a Covid começou
a ter muito paciente jovem,
muitopacientenumafaseativa da vida, mas com um tipo

de sequela que requer reabilitação intensa”, comenta.
Salgado lembra que, anteriormente,oatendimentodomiciliar era usado principalmente por pacientes idosos,
com complicações clínicas, e
pacientes pediátricos, com
problemas respiratórios. Mas
apósoiníciodasegundaonda
da pandemia, a presença de
pacientes entre 40 e 60 anos
utilizando home care chegou
a superar a dos usuários aci-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO 020/2021. A PMCG – BAHIA, TORNA PÚBLICO QUE
REALIZARÁ PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 NO DIA 17 DE JUNHO DE 2021 ÀS 09H30M,
CUJO OBJETO É O FORNECIMENTOS DE PLANTAS E TAPETE DE GRAMA, EDITAL SITE: HTTP://
WWW.ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/#DIARIO-OFICIAL. CAPIM GROSSO –
BA, 02/06/2021. NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA. PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 65/21. ID: 876139. Objeto: serviços de produção, planejamento direção artística,
operacionalização, assessoramento, cenografia de palco, apresentações de grupos e banda musicais, bem como
coletivos artísticos nas variadas expressões exclusivamente locais, durante as programações da live São João no sertão
de Jequié 2021. Abertura de propostas: às 8h de 17/06/21. Sessão pública: às 9h de 17/06/21. Menor preço por lote.
Edital: htm://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.licitacoes-e.com.br. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias,
s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 02 de junho de 2021. Juliana Bispo dos Santos. Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 20/2021 – O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SEABRA, CNPJ 11.235.051/0001-19, através do Pregoeiro designado pelo Decreto Nº 16/2019 de
07/01/2019, Sr. ENILSON LÁZARO VIEIRA, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual aquisição de MEDICAMENTOS, para atendimento a Unidade de Pronto Atendimento-UPA e Farmácia Básica, conforme quantidades e especificações contidas no termo de referência e demais anexos do edital, a ser realizada no
dia 04/06/2021, com recebimento das propostas das 08h00min do dia 08/06/2021 às 08h00min do dia
17/06/2021. Abertura das propostas das 08h05min às 08h59min do dia 17/06/2021. Início da sessão de
disputa de preços: às 09hsmin do dia 17/06/2021. Local: www.bllcompras.com (www.bll.org.br “Acesso
BLL Compras”). Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF), a ser julgada nos termos do Decreto Federal Nº 10.024/19, Lei 10.520/02 e 8.666/93, e Lei 13.979/02 e suas alterações. O Edital completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página www.seabra.ba.io.
org.br/diarioOficial/. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1421/1422/3079.
Seabra – BA., 2 de junho de 2021 – Enilson Lázaro Vieira – Pregoeiro.

ma de 80 anos, ressalta.
A pandemia resultou ainda
em maior demanda por assistência de baixa e média
complexidade, buscada por
pacientessemdificuldadesde
mobilidade ou outras limitações, que iriam até clínicas para serem atendidos se não
houvesse a recomendação de
isolamento social, completa o
presidente do Nead. A utilização do atendimento domiciliar por pacientes recupera-

dos da Covid-19 foi citada pelas três empresas entrevistadas por A TARDE: S.O.S Vida,
Vital Care e Assiste Vida.
“Pacientes que vêm dos
hospitais sofrem muito com
a imobilização prolongada,
muitas vezes estão traqueostomizados, sofrem desnutrição e são alimentados por
sonda nasoenteral, apresentam escaras de decúbito, necessitam de oxigênio suplementar, etc. Estes demandam

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 25/21. Menor valor global. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios. Dia 17/06/21
às 9h. /////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 26/21. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de material de limpeza,
higiene e descartáveis. Dia 17/06/21 às 11h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200
ou e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 04 de junho de 2021. Gabriel Izidio B. Andrade.
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

PREGÃO PRESENCIAL 016/2021 - SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - Processo n.º 0169-2021. Objeto: Aquisição de
material elétrico automotivo, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, conforme especificações
constantes no Edital e seus anexos. A Comissão de Licitação torna público que decide SUSPENDER a sessão
marcada apara o dia 08/06/2021 às 09h. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei. Email: licitacao@
conceicaodocoite.ba.gov.br www.conceicaodocoite.ba.gov.br Lívia Martins Carneiro – Pregoeira. Conceição do Coité,
Ba. 04/06/2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2021. A Câmara Municipal de Camaçari, por
sua Pregoeira, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 009/2021.
A sessão pública será realizada no dia 18/06/2021, às 09:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de
Camaçari, situada na Rua de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP 42.800907. Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de locação e manutenção corretiva e preventiva, de equipamentos de informática disponibilizados pela
CONTRATADA para atender as necessidades da Câmara Municipal de Camaçari. O Edital contendo
as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.cmcamacari.
ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail copel.
cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 09:00 às 16:00h e sexta-feira, das 08:00 às
12:00h. Camaçari, 02 de junho de 2021. A Pregoeira. Publique-se.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU - BA

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Jucuruçu - BA, Pessoa Jurídica de Direito Público,
inscrita no CNPJ sob o n° 16.412.025/0001-32, representado neste ato pela Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Jucuruçu - BA, considerando o disposto no artigo 14 da Lei n° 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE
n° 38/2009, na Lei nº 12.512/2011, na Resolução CD/FNDE nº 25/2012, na Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e na
Resolução CD/FNDE nº 4/2015, torna público que realizará a Chamada Pública de Compra da Agricultura Familiar nº
001/2021, Processo Administrativo: 106/2021-modalidade Compra Institucional com dispensa de licitação – para
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos termos da Lei n° 11.947, de 16/07/2009, Resolução n° 38
do FNDE, de 16/07/2009, das escolas da rede municipal de ensino deste município, durante o ano letivo de 2021. Os
Grupos Formais /Informais deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda no dia 29/06/2021,
às 09:00 h na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Jucuruçu - Bahia, local na Praça Josino Eduardo
Brito, 410 – Centro. Maiores informações através do tel. (73) 3662-2193 – 2228 das 08:00 hrs às 17:00 horas. Os
interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Jucuruçu - BA, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, das 08:00 hrs às 12:00 hrs. Mateus Viana Oliveira - Presidente da CPL

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS
EMPRESAS HABILITADAS TP Nº 002/2021.
A COPEL, torna público a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS da TP Nº 002/2021. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução
Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras de Conclusão
da Requalificação da Praça do Largo do Caranguejo Localizada na Av. Fortaleza em Itinga, neste Município. Contrato
de Repasse Nº 1010.612-69/2013. Conforme Termo de Referência e Planilhas em CD anexo no Edital. Sessão de
Abertura: 09/06/2021 às 09:00 horas. 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 e em obediência às recomendações emanadas do Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas
um representante de cada empresa licitante Habilitada, sendo estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene,
etiqueta de segurança respiratória e distanciamento mínimo recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. 02 de junho de 2021.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2021 PROC. ADM.: 131/2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/06616
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza
continuada de Recepcionista nível IV e Assistente Operacional Administrativo, níveis I e II,
a serem prestados conforme quantidades estimadas e especificações descritas neste Termo de
Referência, nas dependências da Secretaria de Tecnologia da Informação e Modernização –
SETIM, no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.. O Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 020/2021 –
Acolhimento das propostas a partir de: 08/06/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas:
18/06/2021 às 09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 18/06/2021 às 10:00 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 02 de junho de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 031/2021, no dia 21/06/2021, às 09H30, cujo objeto é
a contratação de Empresa para aquisição de computadores e periféricos, para atender ao Programa do
Ministério de Saúde - Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS. 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, em
02 de junho de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2021 PROC. ADM.: 132/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, Estado da Bahia, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna
público a realização do Pregão Presencial Nº. 032/2021, no dia 22/06/2021, às 09H30, cujo objeto é a
aquisição de materiais 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, 02 de junho de 2021. Edineide Lousado de
Almeida de Oliveira – Pregoeira.

cuidados de enfermagem, fisioterapia e fonoaudiólogo”,
diz a coordenadora Médica
de Qualidade da Vital Care,
Aida Moreira Tanajura.
Ela explica que pacientes
com casos leves de Covid-19
também podem precisar de
home care. Nesses casos, normalmente demandam monitoramento da saturação de
oxigênio, acompanhamento
médico, serviços de enfermagem e fisioterapia.

CONFIRA MAIS
DADOS SOBRE
O SETOR
A Bahia é o quarto
estado em número
de usuários do
atendimento
domiciliar,
correspondendo a
9,1% do total
nacional e ficando
atrás apenas de
São Paulo, Minas
Gerais e Rio de
Janeiro.
Cerca de 60% dos
pacientes utilizam
o atendimento
domiciliar por
período superior a
90 dias. Enquanto
21,6% usam entre
30 e 60 dias e 16%
do total
demandam o
serviço por no
máximo 30 dias.
As doenças do
sistema nervoso,
respiratórias e
circulatórias são
as mais comuns
entre os pacientes
em internação
domiciliar,
correspondendo,
juntas, a mais de
60% da demanda
total.
Um quarto dos
atendimentos
domiciliares têm
diária com custo
médio entre 50 e
100 reais.
Mais de 30% das
internações
domiciliares têm
diária com custo
médio acima de
900 reais.
FONTE: CENSO
NEAD-FIPE 2019/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
PREGÃO PRESENCIAL 29/21. Dia 18/06/21 às 9h. Objeto: fornecimento de combustíveis e lubrificantes parcelados. Edital: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.
ba.gov.br. Canarana/Ba, 07 de junho de 2021. Romeu Xavier de Sousa. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO ELETRÔNICO 14/21. Dia 17/06/21 ás 10h. Local Sítio: www.gov.br/compras/pt-br/. Objeto:
serviços contínuos de pessoal para Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem
executados em órgãos da Administração Pública Municipal. Informações: adm.licitacaoptn@gmail.com
ou tel. 7335401025. Outros atos: www.presidentetancredoneves.ba.gov.br. Presidente Tancredo Neves/
Ba, 02 de junho de 2021. Antonio Jorge M. Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2021 O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021. Tipo
Menor Preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
locação de veículos visando atender às necessidades institucionais das diversas secretarias do
município de Itapicuru-BA. O início do acolhimento das propostas será a partir das 13h00min
do dia 15/06/2021, e o limite às 13h00min do dia 17/06/2021 (Horário de Brasília). A aber tura
das propostas será às 13h00min do dia 17/06/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão
pública será às 14h00min do dia 17/06/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O Edital estará disponível no site
www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail:
itapicurulicitacoes2021@gmail.com. Prefeitura Municipal de Itapicuru, 07 de Junho de 2021 –
Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CORONEL JÕAO SÁ – BAHIA- SINDJOÃOSA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DA
FUNDAÇÃO DO SINDICATOFUNDAÇÃO DO SINDICATO

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coronel João Sá – Ba, com base territorial no município Coronel
João Sá – Ba, inscrito no CNPJ: 17.173.291/0001-12, através da sua presidente Jocilucia Amarante Sá, portadora
do CPF: 006.008.235-63, RG: 089.89654-89-SSP/BA, casada, residente e domiciliada na Rua Genaro Rodrigues da
Silva - Rua da Saúde, convoca toda a categoria todos os servidores públicos, com base territorial no município de:
Coronel João Sá, para Assembleia Geral Extraordinária de Ratificação da Fundação do Sindicato, que se realizará no
dia 27 de Junho de 2021, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Santiago Grigório na Rua Antônio Sobral,
em primeira e única chamada ás 10 horas, através de vídeo chamada, com a seguinte ordem do dia:
1. Ratificação da fundação do Sindicato
2. Ratificação do estatuto
3. Ratificação de eleição e posse da diretoria
4. Outros assuntos de interesse da categoria.
JOCILUCIA AMARANTE DE SÁ – PRESIDENTE
João Sá - Ba, 02 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 035/2021, 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 Decreto Municipal 011/2020. Acolhimento de propostas: às 08:00
horas, do dia 16/06/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do dia 22/06/2021, data e a
hora da disputa: às 13:00 horas do dia 22/06/2021. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. PA Nº
239/2021, N° da Licitação:876272, tendo como objeto a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS – GLP 13kg PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADAES ESCOLARES E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE. O EDITAL completo poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://www.jaguaripe.ba.gov.
br/site/licitacoes ou solicitando através do e-mail licitajaguaripe@gmail.com, inclusive. Informações
(75) 3642-2112. David Casais de Carvalho – Pregoeiro. Jaguaripe – BA, 02/06/2021.

