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ESPANHA Milhares de jovens estão em quarentena, alguns em hotel, após uma viagem estudantil

QUEDA DE PRÉDIO

Em Mallorca, surto de Covid entre
estudantes não para de crescer

FRANCE PRESSE
Palma, Espanha

Alunos mantidos em hotéis
em Mallorca, pais exigindo
que sejam liberados, milhares de jovens em quarentena... o que começou como
uma viagem estudantil levou a um surto gigante de
Covid-19 e a uma autêntica
novela espanhola.
Tudo começou na semana
passada, quando centenas
de jovens testaram positivo
– pela variante Alfa, detectada pela primeira vez no
Reino Unido, segundo as autoridades – em várias partes
da Espanha, ao voltarem de
uma semana de festa na ilha
de Mallorca, onde foram comemorar o final do curso.
De acordo com dados do
Ministério da Saúde, pelo
menos 1.824 pessoas foram
infectadas e 5.978 foram
obrigadas a entrar em qua-
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rentena. Um jovem da região de Valência (leste) está
em tratamento intensivo
desde segunda-feira, segundo a imprensa local.

“Terreno fértil”

Os encontros entre estudantes acabaram sendo “o terreno fértil perfeito” para
uma transmissão de múltiplas origens, informou Fernando Simón, epidemiologista-chefe do Ministério da
Saúde espanhol, na segunda-feira. No momento, pelo
menos 11 regiões detectaram casos desse surto.
Somente na área de Madri,
778 pessoas testaram positivo
como resultado do surto, incluindo662estudantes.Além
disso, 2.886 foram colocadas
em quarentena, disseram autoridadesregionaisàAFP.Ontem, os 86 passageiros de um
voo entre Mallorca e Santiago
deCompostela(Galiza) foram

Alunos são mantidos em isolamento em hotel na ilha

Esperança
de encontrar
sobreviventes
diminui

colocados em quarentena,
depois de 49 ocupantes testarem positivo, incluindo vários estudantes.
O hotel Palma Bellver,
apelidado de “hotel Covid”,
abriga 232 estudantes que
tiveram ligação direta ou
indireta com viagens estudantis a Mallorca. Após serem testados, 25% deles tiveram resultado positivo
para coronavírus. As imagens dos jovens mantidos
neste hotel de frente para o
mar, gritando “estamos negativos, queremos sair” ou
exibindo mensagens nas
toalhas espalhadas nas varandas, têm estampado as
primeiras páginas dos jornais espanhóis.
O surto de Covid em Mallorca ocorre depois de a situação epidemiológica na
Espanha ter melhorado
muito claramente nas últimas semanas.

AGÊNCIA BRASIL

Equipes de resgate continuavam vasculhando as ruínas de um condomínio da
área de Miami, e a esperança
de encontrar mais sobreviventes diminuiu depois de
quase uma semana de sondagens e escavações.
Até agora, foram confirmadas 12 mortes no desastre, que
pode se tornar a falha estrutural acidental que causou
maior número de mortes e
desaparecidos na história dos
Estados Unidos. Mais 149 outras pessoas ainda estão desaparecidas ou podem estar
presas nos escombros. Ninguém foi retirado vivo das pilhas de concreto pulverizado,
madeira partida e metal retorcido desde as primeiras
horas da tragédia. Investigadores não concluíram o
que causou o desabamento.
O condomínio Champlain
Towers South tinha 40 anos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Seleção, Monitoramento e Fiscalização dos Termos de Fomento ou
Colaboração e Parcerias conforme decreto 158/2021 de 23 de junho de 2021, torna público aos interessados
que realizará licitação na modalidade Chamamento Público n°: 001/2021 Processo Administrativo: 086/2021,
para seleção de Organizações da Sociedade Civil – OSC’s em conformidade com o disposto na Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações posteriores, combinada com o Decreto Municipal nº 157/2021,
para celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO que tenha por objeto: o PROJETO NA MELHORIA QUALITATIVA E
QUANTITATIVA NO ATENDIMENTO DO USUÁRIO DO SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JANDAÍRA-BA. Sessão de abertura para recebimento dos envelopes: às 09:00 horas do dia 01/07/2021,
na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Jandaíra, situado na Praça Horácio de Farias, n. 300.
Maiores informações através do tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão
obter o Edital na Prefeitura Municipal de Jandaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das
08:00 hrs as 12:00 hrs.
Renan Cirilo dos Santos Júnior
Comissão de Seleção, Monitoramento e Fiscalização dos Termos de Fomento ou Colaboração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 036/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, a
PUBLICAÇÃO do Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2021, do tipo
MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO (MENOR PREÇO), 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. Início do acolhimento
de propostas: às 08:00 horas, do dia 12/07/2021, abertura das propostas: às 09:00 horas do
dia 15/07/2021, data e a hora da disputa: às 13:00 horas do dia 15/07/2021. Local Sítio: www.
licitacoes-e.com.br. PA Nº 241/2021, N° da Licitação:880954, tendo como objeto a Contratação de
empresa especializada na prestação dos serviços de administração e gerenciamento informatizado
via web, do abastecimento de veículos oficiais do Município de Jaguaripe, com cartão eletrônico com
chip, em rede de postos credenciados, conforme as especificações e condições estabelecidas nos
Anexos I e III do Edital.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, 30/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2021 PROC. ADM.: 137/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 033/2021, no dia 15/07/2021, 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 30 de junho de 2021. Edineide Lousado
de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU
CNPJ N: 13.908.710/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2021

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Pindobaçu - Ba, no uso de suas atribuições legais, torna público que
fará realizar a licitação, OBJETO: O procedimento licitatório na modalidade pregão eletronico, tipo menor preço
por item, que tem por objeto a futura e eventual Contratação de empresa eventual fornecimento de gêneros
alimentícios para a merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, no
âmbito do Município de Pindobaçu – BA, DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: Dia 14/07/2021 às 08:30 horas,
O Edital completo se encontra à disposição dos interessados no endereço eletrônico: https://emunicipio.com.br/
pindobacu/pregaoeletronico/index.php.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 16/07/2021 às 09h00min TP 002/2021, PA
139/2021. OBJETO: Implantação de uma quadra poliesportiva com arquibancada, localizada no bairro
Cleber Barreto, município de Itagibá-BA. (remanescente), local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura
Municipal de Itagibá. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA,
01/07/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBÁ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 20/07/2021 às 09h00min TP 003/2021, PA
140/2021. OBJETO: Construção da Praça localizada no Bairro Amaralina, município de Itagibá-BA. Local: Sala
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itagibá. Demais atos no Diário Oficial do município: www.
itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 01/07/2021 – Fábio Nery de Souza.

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2021 O Município de Juazeiro-BA comunica aos
interessados que se realizará no dia 14 de julho de 2021, às 10:00 horas (Horário da Bahia), a licitação,
modalidade Pregão eletrônico, de nº 048/2021-BB nº 880600, através do site: www.licitacoes-e.com.
br. tendo por objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS, INCLUINDO URNAS FUNERÁ-RIAS, TRANSLADO, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS
EM VULNERABILIDADE SOCIAL. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente
atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou http://doem.org.br/ba/juazeiro.
Maiores informações tel. (0xx74) 3612-3675. E-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro-BA, 01 de
julho de 2021 Álvaro Mendes Santos Junior Pregoeiro Oficial.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA Nº 002/2021 O Município de Juazeiro-BA comunica aos
interessados que se realizará no dia 18 de agosto de 2021, às 08:30 horas (Horário da Bahia), a
licitação, modalidade Concorrência de nº 002/2021. tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA ATENDER À
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA. Os interessados poderão
obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: http://doem.org.br/
ba/juazeiro e /ou pelo E-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Maiores informações tel. (0xx74) 3612-3675.
Juazeiro-BA 01 de julho de 2021 Álvaro Mendes Santos Junior Presidente.

FETRACOM/BASE–FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DOMOBILIARIO NOS ESTADOS DA BAHIA E
SERGIPE - CNPJ-41.968.488/0001-22 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FETRACOM/BASE, neste ato representado por seu presidente infra firmado, consoante ao
disposto no estatuto da entidade, considerando o estado de calamidade pública vigente devido
à pandemia do coronavírus – Covid-19 (Decreto Legislativo Nº 06/2020, Lei Nº 13.979/2020,
MP 926/2020 c/c demais legislações estaduais e municipais); considerando ainda o isolamento
social que impede a realização de Assembléia Presencial, convoca todos os trabalhadores
(as) associados ou não, das empresas do ramo da construção que prestam serviços no setor
elétrico da Coelba, das bases territoriais dos Sindicatos filiados: Sintracom-BA, Sintravcom-VC,
Sindilhéus, Sintracom-Itabuna, Sintracoma, Sind’Rio, Sintracom-SAJ, STICCMFS-Feira, STICCJuazeiro, STICC-Canavieiras, Sintracisa, Sitticom, Sinticesb, Sintracom-Sudoeste e Sindioeste,
para a Assembléia Geral Extraordinária Virtual, através do Aplicativo Zoom, regulamentada pela
Lei Nº 14.010/2020, no dia 30/07/2021, ás 08:30hs, em primeira convocação com o numero
legal ou as 09:00hs, em segunda convocação com o numero que houver para deliberar a
seguinte ordem do dia: 1º-Campanha Salarial 2021/2022; 2º-Analisar, discutir e aprovar as
proposta de pauta de reivindicação; 3º-Outorgar poderes para a Diretoria dos Sindicatos
e da Fetracom/Base, negociar acordar e/ou ajuizar Dissídio Coletivo; 4º-Eleger comissão
para negociação; 5º-Deliberar sobre os descontos da Contribuição Assistencial/Negocial em
favor das entidades. Salvador, 01 de Julho de 2021. Edson Cruz dos Santos-Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018-2021 – Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preços para futuros
e eventuais fornecimentos de Material de Construção em geral, ferramentas, equipamentos, elétricos e
outros para atendimento as Secretarias do Município de Cocos-BA., conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data de abertura: 15/07/2021, às 09h00m, O Edital
completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico: http://www.cocos.
ba.gov.br/transparencia/compras/editais_de_licitacoes e também no www.comprasgovernamentais.gov.
br - UASG 983.461. Cocos-Ba, 30/06/2021.
CREDENCIAMENTO 003-2021 – Objeto: Credenciamento para contratação de pessoas jurídicas ou físicas
para prestação de serviços médicos de UBS em regime ambulatorial de 40 horas semanais, bem como
credenciamento de Biomédico em regime de 40 horas semanais, Biomédico em regime de 20 horas
semanais, Nutricionista em regime de 20 horas semanais, Farmacêutico em regime de 20 horas semanais
e Técnico de Enfermagem em regime de 40 horas semanais, para atendimento, em caráter complementar,
às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cocos – Bahia. Data de credenciamento: 05/07/2021 à
31/12/2021 das 08h00m às 12h00m, segunda a sexta-feira, setor de licitações. Maiores informações na
sede da Prefeitura ou pelo telefone 77 3489-1041. Edital completo no Diário Oficial do Município, http://
www.cocos.ba.gov.br/. Cocos-Ba, 30/06/2021. Anizio Veiga Filho – Presidente da CPL.

NIRE: 5320218139-5 / CNPJ: 30.910.717/0001-31

Fica convocado o sócio RAIMUNDO NONATO TANURI BENTO da VIAÇÃO REOBOTE LIMITADA, a reunir-se em
Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, a realizar-se de forma digital, em primeira convocação com a presença
de titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia 09/07/2021, às 10h00min e, em segunda convocação,
com qualquer número de titulares do capital social, no dia 15/07/2021, às 10h00min, no endereço eletrônico https://
meet.google.com/ysx-ufjk-acp, da plataforma Meet do Google, acessado no dia e hora da assembleia por qualquer
endereço de e-mail que identifique o usuário, onde serão realizadas as deliberações, para apreciar e deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: (1) Reiterar o conhecimento sobre a cessão e transferência de quotas da sócia administradora
e, consequentemente, sobre a sua saída da sociedade e ingresso dos alienatários; (2) Reiterar o não exercício do
direito de preferência pelo sócio na aquisição das quotas transferidas, após prévia notificação extrajudicial promovida
perante o Cartório do 2º Ofício de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Salvador/Ba; (3)
Deliberar sobre a alteração e consolidação do contrato social para fins de registro na Junta Comercial. Informa-se
que os documentos necessários para a assembleia, a saber, notificação de alienação de quotas, certidão positiva do
cartório acerca da notificação, contrato de cessão de quotas e boletim de voto estão disponíveis no endereço https://
drive.google.com/drive/folders/1uWKn7aEFuhtqrAL8xMiY41WDOADUBHwE?usp=sharing, ou ainda no endereço
bit.ly/AssembleiaReobote.
CLEIDE CONCEIÇÃO MARQUES
Administradora

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 123/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo administrativo nº. 123/2021. Objeto:
Pregão Eletrônico ARP - registrar preços para futura contratação de sociedade empresarial, especializada em
fornecimento medicamentos para atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Medeiros
Neto - BA. Abertura das Propostas anteriormente previstas para 22/06/2021, ás 08h00min fica prorrogada para
14/07/2021, Quarta-feira, às 08h00min; Início da Disputa: 14/07/2021, às 10h00min. Horário de Brasília. A
referida prorrogação dá-se pela readequação de alguns pontos do Termo de Referência. Os interessados poderão
adquirir o Edital e seus anexos no Endereço Eletrônico do Sistema: www.licitacoes-e.com.br. Demais atos serão
publicados no site: www.licitacoes-e.com.br e ou www.doem.org.br/ba/medeirosneto. Gildásio de Jesus Silva Pregoeiro Oficial/Portaria nº. 004/2021. Medeiros Neto/BA, 30 de Junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2021 A Comissão Permanente de Licitação do Município
de Serrolândia – Estado da Bahia, torna público através de seu Pregoeiro a Licitação Pregão Eletrônico nº
020/2021, a qual tem como objetivo o Registro de Preço de empresas do ramo para fornecimento materiais
permanentes diversos, atendendo a necessidade do Município de Serrolândia-BA. O recebimento das propostas
por meio eletrônico: A partir das 17h do dia 01/07/2021. Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 09h do
dia 14/07/2021. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h30min do dia 14/07/2021. Informações: O Edital
do Pregão estará disponível a partir da sua publicação através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da
Prefeitura Municipal de Serrolândia-BA, pelo link: www.serrolandia.ba.gov.br/; Junto à plataforma eletrônica de
licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (74)
3631-2733 e/ou e-mail: copelserrol@hotmail.com. Arthur Ferreira Silva Oliveira dos Santos Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado Da Bahia - SINTRACOM-BA, inscrito
no CNPJ 15.245.178/0001-70, por seu presidente abaixo assinado, considerando o estado de calamidade publica
vigente devido à pandemia do coronavirus - Covid-19 (Decreto Legislativo nº 13.979/2020, MP 926/2020 c/c demais
legislações estaduais e municipais): considerando ainda o isolamento social que impede a realização de assembleia
presencial, convoca todos os trabalhadores das empresas prestadoras de serviços ás concessionárias de serviços
elétricos, associados ou não, na base territorial deste sindicato, para participar de Assembleia Geral Extraordinária Virtual,
através do aplicativo zoom, regulamentado pela lei 14.010/2020, no dia 11/07/2021, ás 09:00 horas para deliberação
sobre as seguintes ordens do dia 1) Campanha Salarial 2021/2022; 2) Discutir e aprovar Pauta de Revindicação para
Campanha Salarial 2021/2022; 3) Outorgar poderes para Diretoria do Sindicato negociar, acordar e/ou suscitar Dissídio
Coletivo; 4) eleger comissão para negociar. Salvador, 01/07/2021 – Carlos Silva de Jesus – Presidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2020/32635
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021
Objeto: Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços por
demanda, a saber: estudos, planejamento, produção, veiculação, além de publicações de
conteúdo em mídias televisivas, radiofônicas e de WEB, de grande circulação estadual.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: DATA
DA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA:
02/08/2021 ÀS 10:00 HORAS. O Edital em referência encontra-se disponível no
endereço eletrônico: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa.
Salvador, 29 de junho de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

COMUNICADO DE RETI-RATI E REMARCAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 017/2021 – SEC/COINF- PROCESSO SEI: 011.5621.2021.0015671-86

A Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria da Educação comunica aos interessados em participar
da licitação acima referenciada que, onde se lê: Contratação de empresa especializada para execução da obra
de Ampliação com modernização na infraestrutura das unidades escolares nos municípios de Barra, Barreiras
Buritirama, Carinhanha, Cocos, Dom Basílio, Guanambi, Itaeté, Lençóis, Mulungu do Morro, Novo Horizonte,
Mansidão, Muquém do São Francisco, e a Construção de uma nova unidade escolar no município de Serra
do Ramalho, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, leia-se:
Contratação de empresa especializada para execução da obra de Ampliação com modernização na infraestrutura
das unidades escolares nos municípios de Barra, Barreiras Buritirama, Carinhanha, Cocos, Dom Basílio, Itaeté,
Lençóis, Mulungu do Morro, Novo Horizonte, Mansidão, Muquém do São Francisco, e a Construção de uma
nova unidade escolar no município de Serra do Ramalho, neste Estado da Bahia, sob a gestão da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia. Dessa forma, devido a retificação acima exposta, a sessão de abertura designada
para o dia 29/07/2021 às 10h00min, fica remarcada para o dia 03/08/2021 às 10h00min. A documentação
será recebida pelo protocolo até o dia 02/08/2021 (segunda-feira), às 17:30hs. 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) 3115.0177 e/ou e-mail: copel@educacao.ba.gov.br. Salvador –
Bahia. 29/06/2021. Francilene dos Santos – Presidente da Comissão.

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 05/08/2021 às 10:00h. Objeto: contratação de empresa especializada para
execução da obra de ampliação com modernização da infraestrutura das unidades escolares nos municípios de
Cordeiros, Itambé, Itarantim, Jequié, Lajedo do Tabocal, Maiquinique, Planaltino e Vitória da Conquista, neste Estado
da Bahia, sob a gestão da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Famílias: 07.05, 07.18. A documentação será
recebida pelo protocolo até o dia 04/08/2021 (quarta-feira), às 17:30hs. 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
poderão 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) 3115-0177, E-mail: copel@
educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00, no endereço da Secretaria da
Educação do Estado da Bahia - SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, Térreo, Sala 05, Centro Administrativo
da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.745-004. Salvador/Bahia. 29/06/2021. Francilene dos Santos –
Presidente da Comissão, em exercício.
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