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VIAGENS Os dados foram extraídos de registros de
deslocamentos no período de 25 de março a 8 de agosto

Queiroga leva
mulher e filhos
em voos da FAB

DA REDAÇÃO

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, levou a mulher, filhos e familiares de
outras autoridades públicas
em ao menos 20 voos oficiais feitos em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB).
Os dados foram extraídos
de registros de 68 voos no
período de 25 de março a 8 de
agosto, obtidos via Lei de
Acesso a Informação pelo
jornal Folha de S. Paulo. Todos os deslocamentos serviram para compromissos
oficiais de Queiroga, que assumiu o cargo em 23 de março.
A médica Simone Queiroga, mulher do ministro, o
acompanhou em 11 trajetos.
Em duas ocasiões, o destino
foi João Pessoa, onde o casal
tem residência. Três filhos
de Queiroga estiveram em
oito voos diferentes. O ad-

vogado Marcelo Antônio
Cartaxo Filho, por exemplo,
voou ao lado do pai, no mesmo dia, de Brasília para São
Paulo, depois ao Rio e voltou
à capital federal.
Antônio Cristóvão Araújo
fez viagens de ida e volta de
Brasília para Maceió em 1º
de julho. No dia seguinte,
viajou a Porto Alegre ao lado
do pai em um avião da
FAB.
A médica Daniela Araújo,
também filha do ministro, o
acompanhou em viagem do
Rio de Janeiro para Brasília
em 3 de agosto. Ela voltou
para a capital fluminense no
dia 7 do mesmo mês.

Autoridades

Parentes de autoridades
também usufruíram dos voos. A mulher do senador Fernando
Bezerra
Coelho
(MDB-PE), Adriana de Souza
Leão Coelho, esteve em voo

Parentes
de outras
autoridades
também
usufruíram
dos voos

Ministro da Saúde deu carona em ao menos 20 voos oficiais em aviões da FAB

do ministério de Petrolina
(PE) para a capital do estado,
Recife.
A médica Sarita Peixoto,
mulher do ministro Gilson
Machado (Turismo), usou
um voo da FAB para ir de
Brasília para João Pessoa. O
deslocamento
também
constava na agenda de Queiroga.
O Ministério da Saúde não
quis informar se os familiares do ministro e de outras

autoridades participaram
das agendas de Queiroga ou
qual a razão de estarem nos
voos.
A pasta informou que o
ministro tem liberdade de
preencher vagas ociosas nas
aeronaves. O Ministério do
Turismo disse que a presença da mulher do ministro
Gilson Machado está “em
acordo” com decreto que regulamenta o uso de aviões
por autoridades. Já a asses-

soria do senador Fernando
Bezerra não se manifestou.

Convocação

Ontem, durante reunião virtual da cúpula da CPI da Covid, cresceu a possibilidade
de uma terceira convocação
de Queiroga, segundo o colunista Gerson Camarotti. A
ideia dossenadores seria ouvir o ministro sobre a orientação recente da pasta para
suspender a vacinação em

adolescentes sem comorbidades. Os parlamentares desejam investigar se houve
influência ideológica, principalmente do presidente
Jair Bolsonaro, na recomendação.
A proposta de uma nova
convocação foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), vice-presidente
da CPI. Se confirmado, o novo depoimento deve acontecer na próxima semana.

MARCO CIVIL

PESQUISA

Após Pacheco devolver MP,
Bolsonaro apresentará projeto

Alckmin lidera corrida eleitoral
pelo governo de São Paulo

DA REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) vai enviar ao
Congresso um projeto de lei
para alterar dispositivos do
Marco Civil da internet, após
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),

devolver ao Planalto medida
provisória assinada pelo governo com o mesmo fim. A
entrega do PL ao Congresso
deve ocorrer hoje.
Pacheco considerou que a
MP invadia as atribuições do
Legislativo e não trazia elementos exigidos pela legis-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA – BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 - Abertura de Envelopes de Propostas de Preços - A Prefeitura Municipal
de Água Fria – Ba através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que fará realizar no endereço
na Rua Rui Barbosa, 10 – Centro – Água Fria no dia 22/09/2021, às 09:30, a abertura do envelope de proposta
de preço da licitação Tomada de Preço n° 003/2021 e para tanto convoca todos os interessados para estarem
presentes na sessão. Maria Tereza Correia dos Santos - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ

lação, como o caráter de urgência. Além disso, o texto
também foi suspenso pela
ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal
(STF), até uma decisão do
plenário da Corte sobre a
medida.
O projeto de lei, segundo
o governo federal, é “uma
reação, assim como na MP
devolvida pelo presidente
do Senado, a medidas e padrões impostos por provedores ou redes sociais que
por acaso suspendam ou excluam conteúdos que julguem prejudiciais ao usuário ou à sociedade”.

DA REDAÇÃO

O ex-governador Geraldo
Alckmin lidera a corrida
eleitoral pelo governo de São
Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem. Alckmin aparece com 26% das
intenções de voto, seguido
pelo ex-ministro Fernando
Haddad (PT), que tem 17%. O
ex-governador já anunciou
que deixará o PSDB e seu
destino deve ser o PSD.
Ainda conforme o levantamento, na sequência está
o ex-governador Márcio
França (PSB), com 15%, empatado tecnicamente com

Haddad. Em seguida, vem
Guilherme Boulos (PSOL), líder de movimentos de habitação e candidato derrotado à prefeitura de São Paulo no ano passado - o psolista
pontua com 11%.
Especulado como candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo paulista,
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem
partido), tem 4% das intenções de voto. O deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei (Patriota), tem o
mesmo índice.
Por fim, com 1% cada, estão o ex-ministro da Edu-

cação Abraham Weintraub
(sem partido) e o deputado
federal Vinicius Poit (Novo).
Nulo ou branco somam 17%
dos entrevistados; 3% responderam que não sabem.
Em um cenário sem Alckmin, Haddad lidera, com
23% das intenções de voto,
empatado
tecnicamente
com França, que aparece
com 19%.
O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 de
setembro, com 2.034 entrevistados. A margem de erro
da pesquisa é de dois pontos
percentuais, para mais ou
para menos.

CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2021 PROC. ADM.: 165/2021.

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021, torna público
a realização do Pregão Presencial Nº. 039/2021, no dia 01/10/2021, às 09H00, cujo objeto é a contratação de
Empresa e/ou pessoa física, para prestação de Serviços de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino,
no exercício de 2021. 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 17 de setembro de 2021. Edineide Lousado de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2021 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar licitação para Contratação de empresa
especializada para retomada da obra de Construção de 01 (uma) Escola de 12 salas padrão FNDE na
sede deste Município, conforme termo de compromisso entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE e o Município de Jaborandi - Bahia, abertura no dia 06/10/2021 às 9hs00min.
O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro
ou poderá ser solicitado por e-mail pm.jaborandi@uol.com.br. Informações:(77) 3683.2138/2212,
demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi - Bahia, 17 de
setembro de 2021. Jaime Batista de Azevedo – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP N° 0038-2021 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão EletrônicoSRP Nº 0038-2021 para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIBUIDOS EM FORMA DE KITS AOS
ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO
DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. Recebimento das propostas até 04/10/21 às 09:00h –
abertura das propostas 04/10/21 às 09:15h. Início da sessão de disputa de preços 04/10/21 às 11:30h. O edital
poderá ser adquirido através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br ou do www.itabuna.ba.gov.br/
diariooficial.html. Licitação BB nº [896745]. Informações no Departamento de Licitações ou através do e-mail:
itabunalicita@gmail.com. Itabuna, Bahia, 20 de setembro de 2021. Carlos Alberto B. Marques. Pregoeiro Designado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 022PESRP/2021 Licitação [nº 896736] O Município de Camamu Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRONICO DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, destinado ao Registro de Preço para aquisição de canoas,
caiaque e outros equipamentos destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Canoagem vinculado
a Secretaria Municipal de Educação. A licitação ocorrerá no dia 30 de setembro de 2021 (quinta-feira), às 10:00h
(dez horas) horário local, no Portal de Licitações do Banco do Brasil, Licitação [nº 896736] (www.licitacoes-e.com.
br). Editais no portal www.licitacoes-e.com.br e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores
informações através do seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 17 de
setembro de 2021. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 030/2021 E 031/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021-O Município de Eunápolis torna público a realização do
Pregão Eletrônico Nº. 029/2021, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS COMPLEMENTARES COM
A PLATAFORMA DIGITAL PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA OS ALUNOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EUNÁPOLIS, por meio do site: www.licitacoes-e.com.
br, Tipo: Menor Valor Global. Sessão de Abertura das propostas: 05 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O
edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes. As divulgações dos
outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/
DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e
Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, Em 16 de
setembro de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-O Município de Eunápolis torna público a realização
do Pregão Eletrônico Nº. 030/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
FORMA PARCELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DE EUNÁPOLIS, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por Lote. Sessão de Abertura
das propostas: 06 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site
www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do
Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do
e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº
525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, Em 16 de setembro de 2021. José Gonçalves de Oliveira –
Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021-O Município de Eunápolis torna público a realização
do Pregão Eletrônico Nº. 031/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO VIÁRIO DO
MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS-BA, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço por Lote. Sessão
de Abertura das propostas: 07 de outubro de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada
no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial
do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do
e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº
525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, Em 16 de setembro de 2021. José Gonçalves de Oliveira –
Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO PRESENCIAL SRP 38/21. Dia 30/09/2021 às 14h30min. Objeto: fornecimento
de combustíveis, destinados a atender a frota de veículos deste Município. Edital:
http://www.presidentetancredoneves.ba.gov.br, ou na CPL. Presidente Tancredo
Neves/Ba, 17 de setembro de 2021. Antônio Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

AVISO DE EDITAL: SEGURANÇA - VIGILANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

PREGÃO PRESENCIAL - N.º 032/2021 - SRP – REPUBLICAÇÃO - Será realizado no dia 30/09/2021 às 09h,
Pregão Presencial - SRP, tipo Menor Preço por Ítem, Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada
de kits de cestas básicas, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, conforme
especificações constantes no Edital e seus anexos. Nos termos do Art. 48, §3º da Lei nº 8.666/93 e Art. 9º
da Lei nº 10.520/02.Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.ba.gov.br ou Email: licitacao@
conceicaodocoite.ba.gov.br. 17/09/2021. Lívia Martins Carneiro – Pregoeira Oficial.

AVISO DE EDITAL: SEGURANÇA - PORTARIA

O Condomínio Le Parc Residential Resort abre seleção na modalidade
de concorrência para Prestação de serviços de segurança patrimonial
em vigilância para o Condomínio Le Parc Residential Resort, observando
à legislação em vigor e às diretrizes executivas do empreendimento, estabelecidas
pela Administração do Condomínio. O edital deve ser solicitado através do e-mail:
atendimento@leparcssa.com.br. As propostas devem ser apresentadas no dia
05/10/2021das 08h às 09h.

O Condomínio Le Parc Residential Resort abre seleção na modalidade de
concorrência para Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de vigia e controle de acesso com intrajornada do Condomínio Le
Parc Residential Resort, observando à legislação em vigor e às diretrizes executivas do
empreendimento, estabelecidas pela Administração do Condomínio. O edital deve ser
solicitado através do e-mail: atendimento@leparcssa.com.br. As propostas devem ser
apresentadas no dia 07/10/2021das 08h às 09h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA
CNPJ: 18.810.874/0001-70

CNPJ N: 13.672.605/0001-70

REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

LICITAÇÃO Nº 003/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

O município de Una/BA, através da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o
aviso da Tomada de Preços nº. 001/2021, visando a contratação de empresa para execução
de pavimentação e drenagem da Avenida Ilhéus, no Distrito de Vila Brasil. Data: 06/10/2021
- Horário: 08:00hrs - Informações: licitações@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.:
3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal - O edital na íntegra está disponível para consulta e
download no endereço eletrônico: https://www.una.ba.gov.br/Site/DiarioOficialAnterior

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação e operação de sistema informatizado integrado
de gerenciamento de frota via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de
estabelecimentos credenciados para a manutenção preventiva e corretiva dos veículos leves, caminhões, máquinas e
tratores, pertencentes ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
– CIDCD – Chapada Forte. Tipo: Menor Preço Global. Data: 30/09/2021 às 09:00, na sede do Consórcio Chapada Forte.
Edital e divulgação dos outros atos, Diário Oficial site:
http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial_2021/
Informações: 08:00h ás 12:00h e das 14:00h às 16:00h, no email:
chapadaforteadm@gmail.com. Andaraí, 20/09/2021. Irlane Silva Santos -Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 022/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação
na modalidade Pregão Eletrônico n° 022/2021, Processo Administrativo nº 160/2021, Tipo: menor Preço
Global, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de tablets visando atender a demanda da Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Euclides da Cunha – BA. Sessão dia: 30/09/2021 às 10hs00min. O
Edital estará disponível nos endereços eletrônicos: https://bllcompras.com e/ou http://www.prefeitura
euclidesdacunha.ba.portaliop.org.br, também poderá ser obtido no endereço: licitacao@euclidesdacunha.
ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal, situada no centro Administrativo Municipal, Bairro: Jeremias,
cidade de Euclides da Cunha-Ba, CEP: 48.500-00, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas.
Informações através do tel. (75) 3271-1410. Agnailton Evangelista dos Santos Júnior - Pregoeiro Oficial.

ESPORTE CLUBE BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e
na forma das Resolução CD nº 01/2021, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 25
de setembro de 2021 (sábado), com primeira convocação às 8:30h e segunda convocação às 9:00h, na modalidade
telepresencial, através da plataforma Google Meet e com link de acesso a ser oportunamente enviado por e-mail aos
Conselheiros pela Secretaria desse Poder, com a seguinte pauta:
1 – Aprovação da ata anterior;
2 – Apresentação de relatório dos trabalhos do segundo quadrimestre das Comissões Permanentes e Comissão
Provisória;
3 – O que ocorrer.
Salvador, 20 de setembro de 2021.
Leonardo Carvalho Martinez
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
O Município de Itapitanga - BA realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2021,
em 05/10/2021 às 9:00h, em sua sede, que visa a contratação de empresa da área de engenharia
para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, calçada em concreto, execução
de meio fio, drenagem e sinalização, em diversas ruas do Município, objeto do Contrato de Repasse
Nº 884720/2019. O Edital e seus anexos encontra-se á disposição dos interessados no setor de
Licitações na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário das 08:00 ás 14:00 horas, ou
através do correio eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com. Maiores informações pelo Tel:
(73) 3246-2445. Os demais atos serão publicados no site: https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/site/
licitacoes. – Clebson Santos Moreira – Presidente da CPL.

CNPJ – 15.245.194/0001-62

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convocados os membros do Conselho de Representantes desta Federação,
que se encontrarem no pleno gozo de seus direitos, para se reunirem, em Assembléia Geral
Ordinária, no dia 05.10.2021 em sua sede, na Rua Guedes de Brito, nº 25 Sé – Salvador – Bahia,
em primeira convocação às 09:00 horas e caso não haja quorum em segunda convocação às
10:00 horas, com qualquer número, obedecendo a seguinte ordem do dia: a) Apreciação e
aprovação do Balanço Financeiro exercício de 2020 b) Apreciação e aprovação da proposta
orçamentária para o exercício de 2021. Fica convocado ainda o Conselho de Representantes
para uma Assembléia Extraordinária no mesmo dia e local às 14:00 horas em 1ª convocação e
às 15 horas em 2ª convocação com qualquer número, obedecendo a seguinte ordem do dia:
Autorização à Diretoria para formalização de Acordos, Convenções e Dissídios coletivo por
esta Federação. Salvador, 20 de setembro de 2021. Natanael Vitoria Ferreira – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SRP

LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 896548
O Município de Itapitanga, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preço Nº 002/2021.
Objeto: Futura contratação de empresa para fornecimento de combustíveis. Recebimento das
Propostas até dia 30/09/2021 as 08:00hs; Aber tura das Propostas dia 30/09/2021 ás 08:00hs;
Inicio da Sessão de Disputa de Preços: 30/09/2021 ás 10:30hs. O Edital encontra-se á disposição
dos interessados no endereço www.licitacoes-e.com.br ou no https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/
site/licitacoes. Informações: licitacompras.itapitanga@hotmail.com ou telefone (73) 3246-2445,
no horário das 08:00 ás 14:00 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021 – REPUBLICAÇÃO - O Município de Biritinga – Ba., avisa que em virtude de
alteração no sistema, realizará licitação na modalidade Pregão Nº15/2021 – Eletrônico. Objeto: SRP para futura e
eventual aquisição de materiais odontológicos e correlatos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal
Saúde. Tipo Menor Preço Grupo/Lote. Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93. Edital disponível: 20/09/2021 no
site www.comprasnet.gov.br .e http://ctp.sudoesteinformatica.com.br:5050/portalPMBiritinga/ - aba relatórios
Entrega das Propostas até 01/10/2021 às 10:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Em, 17/09/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021 - O Município de Biritinga – Ba., avisa que realizará licitação na modalidade
Pregão Nº16/2021 – Eletrônico. Objeto: aquisição de quatro veículos zero km, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de
Educação. Tipo Menor Preço por Item. Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93.
Edital disponível:17/09/2021 no site www.comprasnet.gov.br. http://ctp.sudoesteinformatica.com.br:5050/
portalPMBiritinga/ - aba relatórios Entrega das Propostas até 30/09/2021 às 15:00 horas no site www.
comprasnet.gov.br. Biritinga Ba, 16/09/2021. Gilmário Souza de Oliveira, Prefeito. Pedro Ramos de Cerqueira
– Pregoeiro.

