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COVID Delta é 97% mais transmissível
que vírus originário, diz especialista
www.atarde.com.br/brasil

brasil@grupoatarde.com.br

PANDEMIA Ministro da Saúde pede aos 4 milhões de brasileiros que ainda não
tomaram a segunda dose que procurem um posto de saúde para se imunizar

Vacinados com a primeira
dose passam dos 70 milhões

Olga Leiria / Ag. A TARDE / 21.6.2021

DA REDAÇÃO E
AGÊNCIA BRASIL

O Brasil superou no último
sábado a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose das
vacinas contra a covid-19, divulgou o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, 71,152
milhões de brasileiros receberam a primeira dose. O
total equivale a 45% das
158,095 milhões de pessoas
com mais de 18 anos no
País.
Um total de 25,583 milhões de brasileiros receberam a primeira e a segunda
dose da vacina ou a dose única da Janssen, completando
o ciclo de imunização. Isso
equivale a 16,2% da população vacinável no país e a
36,2% do total de pessoas
que receberam a primeira
dose.
As informações estão no
painel de vacinação do LocalizaSUS, plataforma do
Ministério da Saúde que registra o andamento da campanha de imunização contra a covid-19. Os dados estão
atualizados até ontem.
Ao todo, 96,736 milhões
de doses, distribuídas entre
primeira dose, segunda e
dose única, foram aplicadas
desde o início da vacinação,
em janeiro. Nas últimas 24
horas, foram aplicadas 1,158
milhão de doses.

Apelo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convocou os
4 milhões de brasileiros que
já têm direito, mas ainda
não tomaram a segunda dose da vacina contra a covid-19, a procurar um posto
de saúde e atualizar o esquema vacinal. “As vacinas
são seguras e devem ser utilizadas”, disse o ministro em
entrevista ao programa Brasil em Pauta, que foi ao ar
ontem na TV Brasil. “Vocês
devem confiar nas vacinas”,
afirmou.
Sobre os brasileiros que
estariam escolhendo o imunizante, Queiroga disse que

Vacina 100% brasileira só
deve ser lançada em 2022
DA REDAÇÃO

Prometida pelo ministro da
Ciência, Tecnologia e Informação, Marcos Pontes, a vacina "totalmente nacional"
contra a Covid-19 só deve ser
lançada em 2022. Atualmente, o governo estuda três versões do imunizante, mas o
que está mais avançado hoje
é o de Versamune, que teve
o desenvolvimento divulgado em fevereiro deste ano.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
cobra ainda que sejam selecionados mais pacientes
para as fases 1 e 2 de testes
com a vacina do que foi determinado no protocolo vigente. Um novo planejamento será anunciado no
dia 24 de julho, segundo informações do UOL.
Outros três imunizantes
continuam sendo desenvolvidos, garante o ministério.
Um deles é um um spray
nasal desenvolvido pelo Instituto do Coração, em São
Paulo, que pretende impedir
também a transmissão do

coronavírus por agir nas
vias respiratórias para imunizar as pessoas; uma vacina desenvolvida pela
UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais); e um
imunizante desenvolvido
na Bahia, de RNA.
O Governo Federal promete destinar R$ 310 milhões para desenvolver a vacina que
chegar primeiro na fase 3 de
testes, quando já são aplicadas em seres humanos.
Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação
Científica do MCTI diz que
atualmente a pasta financia
pelo menos 15 estudos de vacinas.

Atualmente,
estão em
estudo três
versões do
imunizante

Irlanda envia doação de
anestésico para intubação
Marca de vacinados representa 44% da população brasileira com mais de 18 anos

“vacina boa é a que está disponível no posto e é aplicada
em cada um dos brasileiros”.
O ministro lembrou que todos os imunizantes disponíveis para vacinação no
Brasil receberam o aval da
Anvisa e, portanto, são seguros e eficazes.
Marcelo Queiroga reiterou que, até setembro deste
ano, todos os brasileiros

com idade acima de 18 anos
já terão tomado a primeira
dose da vacina e, até dezembro, a segunda. “O Ministério da Saúde tem trabalhado
fortemente para antecipar
as doses de vacinas para fazer nossa campanha acelerar”. Segundo ele, já são mais
de 600 milhões de doses
contratadas, e o ministério
já está se preparando para
2022.

Mais doses

“Vacina boa
é a que está
disponível
no posto e
é aplicada”
MARCELO QUEIROGA, ministro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 33/21. Dia 09/07/21 às 9h. Objeto: aquisição de combustíveis e lubrificantes. Edital: www.
canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.br. Canarana/Ba, 28 de junho
de 2021. Romeu Xavier de Sousa. Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA
PREGÃO ELETRÔNICO 07/21. PA 187/21. Dia 09/07/21 ás 14h30. Local sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação:
879771. Objeto: aquisição de 01 veículo passeio/utilitário/popular, 0 km. Informações/Edital: ipmbrasil.org.br. América
Dourada/Ba, 22 de junho de 2021. Daniely Aragão Sousa. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO

PREGÃO PRESENCIAL 11/21. Objeto: serviços de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos do
Serviço de Saúde - RRS. Menor preço global. Dia 09/07/21 às 9h. ///////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP
12/21. Objeto: aquisições de cestas básicas. Menor preço global. Dia 09/07/21 às 11:30h. //////////// PREGÃO
PRESENCIAL 13/21. Objeto: serviços de manutenção de computadores, impressoras, copiadoras e recarga
de cartuchos e tonners. Menor preço global. Dia 09/07/21 às 14:30h. Edital: site da prefeitura. Informações:
na CPL, Rua Eronides S. Santos, 55. Mulungu do Morro/Ba, 28/06/21. Edimário José Boaventura. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 30/21. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de material de limpeza,
descartável, higiene e diversos. Dia 09/07/21 às 9:30h. COD. Licitações-e: nº 877777. ///////// PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 31/21. Menor preço por lote. Objeto: aquisição de ar condicionado. Dia 12/07/21 às
9h. COD. Licitações-e: nº 877779. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: tel. 7532521043. Ruy
Barbosa/Ba, 28 de junho de 2021. Luíz Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021. O Fundo Municipal de Assistência Social de Capim Grosso
homologa o resultado do Pregão Presencial nº 014/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BAHIA. Empresas Vencedora: LOTE 01:
SEBASTIÃO ROGERIO TORRES GUIMARÃES- ME R$ 237.039,10. Capim Grosso - BA, 22/06/2021.
Hosana Silva Ferreira. Secretaria de assistência social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/03391
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório diversos
(alfinete, barbante, clipe, grampo, prendedor de papel, pincel atômico, perfurador de papel,
porta-lápis, suporte para fita adesiva, extrator de grampo, tesoura, caixa de papelão, pasta pvc,
fita adesiva, caneta, apoio para pés, aparelho telefônico). O Núcleo de Licitação informa aos
interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 034/2021 – Acolhimento
das propostas a partir de: 29/06/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 12/07/2021
às 09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 12/07/2021 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, 23 de junho de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/09842
Objeto: Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de aparelhos
de ar condicionado. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da
licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 027/2021 – Acolhimento das propostas a
partir de: 29/06/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 12/07/2021 às 09:00
horas. Início da sessão de disputa de preços: 12/07/2021 às 09:30 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, 23 de junho de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

Mais um lote com 936 mil
doses de vacinas contra a covid-19, fabricadas pela Pfizer/BioNTech, chegou ontem pela manhã ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).
Com essa entrega, o laboratório completa 2,4 milhões de imunizantes fornecidos ao Brasil em menos de

uma semana. Na última terça-feira, foram 529 mil doses
entregues e outras 936 mil
chegaram na quinta (24).
Segundo o Ministério da
Saúde, até a atualização
mais recente, mais de 10,6
milhões de doses da Pfizer já
tinham sido distribuídas para estados e o Distrito Federal. A previsão é de que o
novo lote siga para as unidades da Federação nos próximos dias.
As doses fazem parte do
contrato do Ministério da
Saúde com a farmacêutica,
que prevê a entrega de 100
milhões de doses até setembro. Mais 100 milhões de doses, fruto de uma segunda
negociação, estão previstas
para serem entregues entre
setembro e dezembro, totalizando 200 milhões de doses da Pfizer neste ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO 16/21. Dia 09/07/21 às 9h. Objeto: licenciamento de uso de software, com
prestação de serviços de implantação, suporte e manutenção para gestão escolar, com ambiente virtual
de aprendizagem para alunos e professores no município. Edital: www.comprasbr.com.br e www.ibirataia.
ba.gov.br. Informações: na sede, Pç. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail:
licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 28 de junho de 2021. Marcelo de Oliveira Lima. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 O Pregoeiro do Município de Itapicuru/BA torna público
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021. Tipo Menor Preço por lote. Objeto: AQUISIÇÃO
DE EPI’s PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA.
O início do acolhimento das propostas será a partir das 08h00min do dia 07/07/2021, e o limite às 08h00min do
dia 09/07/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas será às 08h00min do dia 09/07/2021 (Horário de
Brasília). O Início da sessão pública será às 09h00min do dia 09/07/2021 (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, 28 de junho de 2021 – Anselmo Catarino Andrade Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DA VITÓRIA
CNPJ N: 16.429.268/0001-83

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Comunicamos a abertura de Pregão Eletrônico, regido pela Lei 10.520/02, Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº
045/2020, Decreto Municipal nº 142/2008 e demais normas que regem a matéria, objetivando a Contratação de
empresa para Aquisição de Equipamentos e material permanente, através de recursos de emenda parlamentar nº
37380004-2020, do interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, data e horário do recebimento das
propostas: até às 09:00 horas do dia 09/07/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 09/07/2021.
Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e licitação.sjv@gmail.
com. Informações complementares poderão ser obtidas através do telefone: (73)3694-1311, São José da Vitória/Ba,
28/06/2021, Jeová Nunes de Souza, Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 69/21 – ID – 879788 – SMS. Objeto: serviços de monitoramento e gestão de transito e transporte,
dentre outros. Abertura das propostas: 12/07/21 às 8h. Sessão pública: 12/07/21 às 10h. Informações: Sec. de
Administração, e-mail: compeljuridicosms@gmail.com. //////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 73/21. ID: 879604. Objeto:
aquisição de cestas básicas. Abertura de propostas: às 8h de 09/07/21. Sessão pública: às 9hde 09/07/21. Menor preço
por item. //////////// PREGÃO ELETRÔNICO 74/21. ID: 879615. Objeto: execução de piso em concreto estampado com
fornecimento de material, a serem implantados em praças, avenidas e correlatos do município. Abertura de propostas:
às 8h de 09/07/21. Sessão pública: às 14h de 09/07/21. Menor preço global. Editais: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/
diario ou www.licitações-e.com.br. Jequié/Ba, 28 de junho de 2021. Juliana Bispo dos Santos. Pregoeira. /////////////////////
//////////// REAGENDAMENTO – TOMADA DE PREÇOS 02/21. Objeto: pavimentação de ruas nos Bairros Joaquim Romão
e Jequiezinho, Contrato de repasse 1068355-96/2019 SICONV 893689/2019. Sessão pública FICA REAGENDADA para
14/07/21 às 9:30h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/portalmunicipio/ba/pmjequie/diario. Informações: na CPL, Praça
Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 28 de junho de 2021. Diego Amaral de
MACEDO. Presidente COPEL.

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

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021. PROC ADM N. 134/2021.

O MUNICIPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com serviços administrativos à
Praça Manoel Novaes, nº 08, Centro, CEP 45.280-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 13.858.303/0001-91, doravante
denominado simplesmente MUNICIPIO, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, a Sra.
IVANILDE MENDES BARBOSA, no uso de suas prerrogativas legais e atendendo a Lei nº 11.947/2009, da Resolução/
CD/FNDE n° 38, de 16/07/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando CHAMADA
PÚBLICA para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, no dia 20
de julho de 2021, às 09h00min, conforme descrito no Anexo I do Edital. Os interessados poderão adquirir o Edital no
endereço acima mencionado, junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, com a Sra. EDINEIDE
LOUSADO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, Presidente da Comissão de Licitação, a qual estará habilitada a prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários. Iguaí/BA, em 23 de junho de 2021. IVANILDE MENDES BARBOSA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

WELLTON MÁXIMO
Agência Brasil, Brasília

O Brasil recebe amanhã do
governo da Irlanda 47.520
ampolas do medicamento
anestésico Atracúrio, usado
na intubação de pacientes. A
doação foi coordenada pela
Embaixada do Brasil em Dublin e pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
A carga chegará ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) em operação de
transporte viabilizada pela
agência de defesa civil europeia Echo - sigla em inglês
para Proteção Civil Europeia
e Operações de Ajudas Humanitárias.
Em nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro agradece a doação. Segundo a pasta, a iniciativa insere-se na política de diplo-

macia da saúde do governo
brasileiro. O medicamento
será incorporado aos estoques do Ministério da Saúde
destinados ao tratamento de
pacientes com covid-19.
“A doação irlandesa reflete as frutíferas relações entre o Brasil e a Irlanda, aprofundadas nas últimas décadas e em que se destacam o
investimento de empresas
irlandesas no Brasil e o acolhimento, na Irlanda, de numerosa comunidade de cidadãos brasileiros”, destacou o comunicado.

Carga chega
amanhã ao
Aroporto de
Guarulhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

CAHAMADA PÚBLICA 02/21. Período: 28/06/21 até 20/07/21, das 8 às 12h. Objeto: aquisição de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao PNAE. /////////////////////
TOMADA DE PREÇOS 02/21. Dia 16/07/21 às 8:30h. Objeto: manutenção e recuperação das escolas municipais
do município. Editais: www.ibirataia.ba.gov.br/licitacoes. Informações: na sede, Pça. 10 de Novembro, 09, Nova
Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: licitação@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 28 de junho de 2021. Nilton Novaes
Silva Júnior. Presidente da CPL.

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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021/SMS BB 876943

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público o PE nº 010/2021/SMS. Objeto: Registro
de Preço para aquisição de FÓRMULAS DIETÉTICAS, destinadas ao suporte nutricional de pacientes
cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Lauro de Freitas Ba. Abertura de
Proposta: 08/07/2021, às 08h30, Disputa: 08/07/2021, às 10h30 (Horário de Brasília). O Edital
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos http://www.licitações-e.ba.gov.br. ou http://
transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.php?url=licitacoes/editais. Tel.: (71) 3369 - 9911.
23/06/2021, Denise de Sousa Alves – Pregoeira/SESA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a reabertura do Pregão Presencial nº 009-2021-PP, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) e vasilhames para atender a
demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. DATA: 12.07.2021 ás 14:30 h. Inf.: Tel.: (77) 36742022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 23.06.2021. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 015-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 015-2021-PP, do tipo menor: MENOR PREÇO
POR ITEM, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº 011/2021
de 04.01.2021, cujo objeto é a Contratação de serviços de divulgação de anúncios de utilidade pública (em carro de
som) para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Ibipitanga. DATA: 12.07.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.: (77)
3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/BA, 23.06.2021. Laís
Venância Oliveira Paixão Vieira – Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 016-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 016-2021-PP, do tipo menor: MENOR
PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec.
nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a aquisição de materiais de construção civil em geral, elétricos e
hidráulicos, ferramentas e utensílios, madeira e afins para ampliação, reforma e manutenção de vias e prédios
públicos do município de Ibipitanga. DATA: 13.07.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.
ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 23.06.2021. Laís Venância Oliveira
Paixão Vieira - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 019-2021-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 019-2021-PE, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é contratação de serviços de assessoria previdenciária com prestação de
serviços especializados em normas de arrecadação delineadas pela Receita Federal do Brasil, propositura de medidas
administrativas que se façam necessárias e estudo de todos os processos de parcelamentos contratado perante a
União com o escopo de obtenção e manutenção da Certidão de Regularidade Fiscal, bem como junto aos órgãos
restritivos (CADIN/CAUC), visando atender demanda deste município. Horário, Data de Recebimento das propostas: a
partir do dia 28/06/2021 a 09/07/2021 até as 08h15min horas, Sessão: às 09h15minh do dia 09/07/2021 (horários
de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.
com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 23 de
junho de 2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 020-2021-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do PREGÃO ELETRONICO nº 020-2021-PE, do tipo menor: MENOR
PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é prestação de serviços de locação de veículos diversos, para atender as
necessidades das necessidades da Secretarias deste Município. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir
do dia 28/06/2021 a 15/07/2021 até as 08h30min horas, Sessão: às 09h30min do dia 15/07/2021 (horários de
Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.
com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 23 de
junho de 2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

