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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF 13.858.907/0001-38
Praça Duque de Caxias, 104— Centro — CEP 45.190-000.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 02212021-SPR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 076/2021
Comunicamos aos interessados que se acha aberta licitação,
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021, tipo MENOR PREÇO, POR
LOTE, que tem como objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE
TESTE DE IMUNOCROMOGRAFIA (TESTES RÁPIDOS) E TESTE SWAB
PARA TRIAGEM DA COVID-19,
As propostas serão acolhidas com início no dia 14/05/2021, às 13:00.
O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 13:15 horas do dia
09/04/2021. O Edital estará disponível no endereço: Praça Duque de Caxias,
104 — Centro — Planalto — Bahia — CEP 45.190-000 — Pelo endereço eletrônico
Informações pelo e-mail:
https://www.planalto.ba.gov.br/Site/Transparencia
licitacao.planalto.ba@gmaiLcom..

Planalto — Bahia, 14 de maio de 2021.
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Prefeitura Municipal de
Planalto publica:
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 019/2021 SRP - Objeto:
Registro de preços para aquisição de materiais radiológicos.
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 020/2021 SRP - Objeto:
Registro de preços para aquisição de água mineral.
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 021/2021 SRP - Objeto:
Registro de preços para aquisição de materiais de construções,
hidráulicos e elétricos.
• Aviso de Licitação Pregão Eletrônico N° 022/2021 SRP - Objeto:
Registro de preços para aquisição de teste de imunocromografia (testes
rápidos) e teste swab para triagem da Covid-19.
• Aviso de Licitação Pregão Presencial N° 004/2021 SRP - Objeto:
Registro de preços para prestação de serviços de assessoria e consultoria
especializada em gestão pública para processamento de dados contábeis
para o siga e regularização de informações de programas junto a órgãos
concedentes; serviços de apoio administrativo setor licitação e serviços de
engenharia.
• Aviso de Chamamento Público 001/2021 - Torna público que estará
realizando credenciamento de interessados para o fornecimento de
gêneros alimentícios (agricultura familiar).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ N: 13.858.907/0001-38
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de Materiais Radiológicos": Entrega das Propostas a partir de 17.05.2021 às
09:00h. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às 09:10h.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 020/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de água minerar": Entrega das Propostas a partir de 17.05.2021 às 10:00h.
Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às 10:10h.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de materiais de construções, hidráulicos e elétricos": Entrega das Propostas
a partir de 17.05.2021 às 11:00h. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às 11:15h.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de teste de imunocromografia (testes rápidos) e teste SWAB para triagem da
covid-19": Entrega das Propostas a partir de 17.05.2021 às 13:00h. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às
13:15h. no site do Sistema BLL Compras — acessível em https://bll.org.br/.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Prestação de serviços de assessoria e consultoria especializada em gestão pública
para processamento de dados contábeis para o siga e regularização de informações de programas junto a órgãos
concedentes; serviços de apoio administrativo setor licitação e serviços de engenharia": Data de Abertura das Propostas:
eletrônico
disponível
endereço
27.05.2021
14:30h.
endereço
Edital
às
Pelo
eletrônico.
https://www.planalto.ba.gov.br/SitelTransparencia Informações pelo e-mail: licitação.planalto.ba@gmail.com.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N 22/2021 SRP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N' 19/2021

Objeto: Registro de preços para "Aquisição de teste de imunocromografia (testes rápidos)
e teste SWAB para triagem da covid-19": Entrega das Propostas a partir de 17.05.2021 às
13:00h. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às 13:15h. no site do Sistema BLL
Compras - acessível em https://bll.org.br/.

0 Município de Pedrão-BA torna público a licitação na modalidade: Pregão
Eletrônico n' 019/2021. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de
Serviços Por Hora Trabalhada, de Natureza Continuada, Em Atendimento As Necessidades
da Prefeitura Municipal de Pedrão-BA. Cuja sessão será realizada no dia 26 de maio de
2021 ás 10:00 hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e
no setor de licitação na sede da prefeitura de 2' a 6' feira, horário: 08:00 ás 12:oohrs.
Informações: (75) 3428-2124/2316.

PREGÃO PRESENCIAL N' 4/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Prestação de serviços de assessoria e consultoria
especializada em gestão pública para processamento de dados contábeis para o siga e
regularização de Informações de programas junto a órgãos concedentes; serviços de apoio
administrativo setor licitação e serviços de engenharia": Data de Abertura das Propostas:
27.05.2021 às 14:30h. Pelo endereço eletrônico. Edital disponível endereço eletrônico
e-mail:
Informações
pelo
https://www.planalto.ba.gov.br/Site/Transparencia
íicitacao.planalto.ba@gmail.com.

Pedrão, 13 de maio de 2021.
MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE

A COMISSÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

Contrato nº 055/2021. Contratada: M & R COMERCIO EIRELI - ME. Objeto: A contratação
de empresa para o fornecimento de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19,
em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo
com a lei 14.124 de 10 de março de 2021, suprindo as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em face do enfrentamento ao coronavírus para o Município de Pedro
Alexandre - BA, no valor global de R$ 54.900,00(cinquenta e quatro mil e novecentos
reais).
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2021

AVISO DE HOLOGAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021
O Prefeito Municipal de Queimadas Estado da Bahia, no uso das atribuições e
com fundamento no art. 45, XXII, da Lei 10.520/02, art. 46, da Lei 10.024/19 e art. 43 e VI
da Lei 8.666/93 e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o presente processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico nº 019/2021, cujo objeto é o Registro de preços para a
aquisição de Gêneros Alimentícios (carnes e frios) para atender as necessidades das
Secretarias de Administração, Assistência Social e Saúde do Municíplo de Queimadas Bahia,
em favor das Empresas A E N DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº.
26.245.110/0001-07, vencedora com o valor total de R$ 89.678,50 ( oitenta e nove mil
seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) e RICARDO MARCOS BATISTA
LOPES, inscrita no CNPJ sob nº. 16.722.269/0001-1, vencedora com o valor total de R$
75.972,60 (setenta e cinco mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

Reconheço e Ratifico, nos termos do Artigo 24 da Lei 8.666/93 e posteriores
alterações, bem como do Parecer Jurídico emitido pelo Secretario Jurídico Municipal,
incluso nos autos e de todo conteúdo constante no Processo Licitatório nº055/2021, a
Dispensa de Licitação nº033/2021, que tem por finalidade a contratação de empresa para
o fornecimento de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de COVID-19, em caráter de
urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, de acordo com a lei
14.124 de 10 de março de 2021, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, em face do enfrentamento ao coronavírus para o Município de Pedro Alexandre BA. Por 90(noventa) dias, pelo valor global de R$ 54.900,00(clnquenta e quatro mil e
novecentos reais).

Queimadas-BA, 13 de maio de 2021.
ANDRÉ LUIZ ANDRADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021

YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES
Prefeito

O Município de Quixabeira - BA, realizará Pregão Presencial 016/2021, dia
27/05/2021 às 09:00hs. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de
computadores e equipamentos de informática para atender as demandas das diversas
secretarias do município de Quixabeira - Bahia. Edital e anexo, encontram-se no Diário Oficial
do Município: www.quixabeira.ba.gov.br, mais Informações no setor de licitação na sede da
prefeitura de 2' a 6' feira, horário 08:00 às 12:00hs, Informações: (074) 3676-1026.

RESULTADO DE JULGAMENTO
DISPENSA DE UCITAÇÃO Nº 33/2021
O Município de Pedro Alexandre, torna público o resultado do Processo
Llcitatório nº 055/2021, modalidade Dispensa de Licitação nº 033/2021, cujo objeto fora a
contratação de empresa para o fornecimento de Kits de Teste Rápido para diagnóstico de
COVID-19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública,
de acordo com a lei 14.124 de 10 de março de 2021, suprindo as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, em face do enfrentamento ao coronavírus para o Município
de Pedro Alexandre - BA: LICITANTE VENDORA: M & R COMERCIO EIRELI - ME, inscrita no
CNPJ-MF nº 17.290.835/0001-26.

Quixabeira - BA. 14 de maio de 2021
BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÃNDIA

YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES
Prefeito

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' 8-025/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPÁ

Processo Administrativo Nº 282/2021. Objeto: Contratação de instituição financeira, para
prestação de serviço de processamento da folha de pagamento dos servidores, que fazem
parte do quadro da prefeitura municipal de retirolandla, mediante crédito a ser efetuado
em conta salario, bem como a centralização de todas as contas de aplicação,
movimentação financeira, arrecadação e/ou cobrança bancária vinculadas ao município,
exceto os recurssos oriundos de convenios e/ou contratos com obrigatoriedade de
movimentação em outra instituição financeira. Data do certame: 26/05/2021 às 08h30min.
Os Editais e seus anexos estarão disponíveis, no Setor de Licitações, desta Prefeitura das
08h às 12h de segunda a sexta-feira.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021
0 Município de Piripá - Bahia, através da Comissão de Pregão, devidamente
autorizada pela Portaria nº 0012021, torna público para conhecimento dos Interessados a licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. Registro de Preços para futura e eventual
prestação de serviços de horas máquinas (trator de esteira, moto-niveladora, pá carregadeira,
retro-escavadeira, escavadeiras hidráulica, trator de pneu com arado, caminhão "pipa" e caminhão
do tipo basculante), para abertura e manutenção de estradas vicinais, aguadas e outros serviços.
Data/Hora da disputa 26/05/2021às 09h00min horas/Brasilia. Edital e Anexos estão disponíveis no
sitio www.licltacoes-e.com.br ou através do portal da transparência www.piripa.ba.gov.br.
Informações plrlpasetorilcitacoes@gmall.com. Piripá, 12 de Maio de 2021.

Retirolãndia-BA, 12 de maio de 2021.
JEONOBSON SILVA CARNEIRO
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACU(PE

ADALBERTO GONÇALVES JARDIM
Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

Comunica aos interessados que homologa o Pregão Eletrônico SRP 01/21,
objeto: fornecimento de medicamentos e material penso, adjudicando o objeto em favor
das empresas: Lote 01 - Fabmed Dlstribuidora Hospilara Uda, CNPJ 05.400.006/0001-70,
valor: R$ 542.986,59; Lote 02 - Fabmed Distribuidora Hospllara Urda, CNPJ Nº
05.400.006/0001-70, valor: R$ 28.214,78; Lote 03 - Divimed Comercio de Produtos
Hospitalares LIDA, CNPJ 02.421.679/0001-18, valor: R$ 767.000,00.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBUCO Nº 1/2021
A Secretaria de Educação de Planalto torna público que estará realizando
credenciamento de interessados para o fornecimento de gêneros alimenticios
(AGRICULTURA FAMILIAR). 0 Edital estará disponível no sistema eletrônico da Prefeitura
Municipal de Planalto-Bahia: https://www.planalto.ba.gov.br/Site/Transparencia ou pelo emall. Ilcitacao.planalto.ba@gmall.com. Ou poderá ser retirado na Prefeitura Municipal de
Planalto - Bahia, sito a Praça Duque de Caxias, 104 - Centro - CEP 45.190.000, Planalto Bahia. A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue à Comissão de
Licitação, a partir da data desta publicação, das 08 às 12h de segunda a sexta-feira (dia
útil), no endereço acima citado. As dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento
podem ser sanadas pelo setor de licitação através do setor de licitação.

Riachão do Jaculpe-Ba, 13 de maio de 2021.
ESAU SILVA
Diretor Presidente
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2021

Planalto - BA, 13 de maio de 2021.
CLOVES ALVES ANDRADE
Prefeito

Toma público b resultado do Pregão Eletrônico SRP 01/21, objeto:
fornecimento de medicamentos e material penso, tendo como vencedor as seguintes
empresas: Lote 01- Fabmed Distribuidora Hospllara Uda - CNPJ 05.400.006/0001-70, Valor:
R$ 542.986,59; Lote 02 - Fabmed Distribuidora Hospilara LTDA- CNPJ 05.400.006/0001-70,
Valor: R$ 28.214,78; Lote 03 - Divimed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ
02.421.679/0001-18, Valor: R$ 767.000,00.

AVISOS DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N' 19/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de Materiais Radiológicos": Entrega das
Propostas a partir de 17.05.2021 às 09:ooh. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às
09:10h.

Riachão do Jaculpe-Ba, 13 de maio de 2021.
MARCOS CiCERO REIS SOUZA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRIGIDA

PREGÃO ELETRÔNICO N' 20/2021 SRP

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2021

Objeto: Registro de preços para "Aquisição de água mineral": Entrega das Propostas a
partir de 17.05.2021 às 10:00h. Data de Abertura das Propostas: 27.05.2021 às 10:10h.

Pregão Presencial N. 044/2021. Tipo: Menor preço por item. Abertura:
26/05/2021 às 10:00h. Objeto: Aquisição de um veículo tipo mini van (07 lugares) e
um veículo tipo van (15 passageiros), para atender a Secretaria de Saúde no transporte
sanitário e estruturação nas ações da atenção básica, conforme Convênio N. 017/2020.
O Edital Encontra-se na Prefeitura Municipal de Santa Brigida, setor de Licitação e no
Setor De Licitação ou pelo e-mail: santabrlgidalicita@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO N' 21/2021 SRP
Objeto: Registro de preços para "Aquisição de materiais de construções, hidráulicos e
elétricos": Entrega das Propostas a partir de 17.05.2021 às 11:00h. Data de Abertura das
Propostas: 27.05.2021 às 11:15h.
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6 Salvador,

Em Feira, 20%
não voltaram
para tomar a 201
dose da vacina

NOVOS LOTES Depois que a
vacinação precisou ser interrompida ontem em Salvador, achegada de 44 mil
doses enviadas pelo governo
da Bahia vai assegurar aretomada da imunização já a

COVID-19 Cerca de 200/o dos
moradores de Feira de Santana que precisariam voltar
aos postos para a segunda
dose da vacina contra o coronavirus ainda não foram se
imunizar, segundo a Secretaria de Saúde do município.
Até segunda (5), 14.359 pessoas tomaram o ciclo vacinal
completo enquanto 70.075
receberam a primeira dose.

Para a secretaria, a taxa de
abandono é preocupante por
atrasar a vacinação de outros
interessados e poder reduzir
a eficácia do imunizante caso o intervalo determinado
não seja obedecido.
Mesmo quem não apareceu no posto no dia marcado
para a segunda dose ainda
pode garantir a proteção
completa. Para isso, basta
retornar à unidade de saúde
onde foi aplicada a primeira
vacina e fazer o agendamento da última aplicação.
Em Salvador, 3,5 mil pessoas que deveriam ter tomado a segunda dose ainda não
buscaram os postos. Outras
89.624 completaram o esquema vacinal.

Fila no 5' Centro, nos Barris, chegou ao bairro do Garda

Salvador retoma
vacinação hoje após
doses acabarem

partir de hoje, das 8h às 16h.
A vez é dos idosos de 62 anos
ou mais nascidos entre 7 de
abril de 1958 e janeiro de
1959. Terão acesso também
ao imunizante os agentes de
segurança pública, trabalhadores da saúde e autônomos, pacientes em hemodiálise, além do Vacina Express, para acamados.
O quantitativo de vacinas
doado seria utilizado em segundas aplicações, mas será
compensado quando houver
o envio de uma próxima remessa de imunizantes por
parte do Ministério da Saúde, que informou que virá
um lote de vacinas para a Bahia ainda nesta semana, mas
não precisou a data. O secretário municipal de Saúde,

Leo Prates, afirmou que as
segundas doses estão garantidas para todas população
que já foi imunizada e não há
motivos para preocupação.
A manhã dessa terça foi
marcada por filas em vários
pontos de vacinação. Na Universidade Jorge Amado (Unijorge), novas doses chegaram
durante a manhã para tentar
dar conta da quantidade de
idosos que lotavam a fila de
carros e de pedestres. Já no
posto de saúde de Plataforma, novas doses não chegaram e pessoas que esperavam
na fila tiveram que ir embora
sem vacina. O mesmo ocorreu no 5° Centro, nos Barris.
O porteiro desempregado
Raimundo Oliveira Santos, 62,

voltou para casa sem a vacina.
Primeiro foi ao 5° Centro, onde as doses acabaram; depois
na Arena Fonte Nova, onde
não pôde ficar porque estava
sem carro; e no Centro Universitário Jorge Amado, onde
as doses também faltaram.

IGREJAS E ACADEMIAS LIBERADAS NA CHAPADA ITAMARAJU FECHA COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL
LEI A Câmara de Vereadores de Jacobina, na Chapada Diamantina, reconheceu as academias de ginástica, igrejas e templos
religiosos de qualquer denominação ou segmento como atividades essenciais à sociedade. O prefeito Tiago Dias (PCdoB)
sancionou, e as leis foram publicadas no Diário Oficial do Município de segunda-feira(s). A partir de agora, a prática de
atividade física, por exemplo, poderá ser feita em academias
ou espaços públicos, ainda que em "tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais".
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POR 12 DIAS Aprefeitura de Itamaraju, no sul do estado,
anunciou que o comércio não essencial será fechado por 12
dias para conter a disseminação do coronavirus. As medidas
começam a valer a partir de hoje. O prefeito Marcelo Angênica chegou a se posicionar contra medidas muito restritivas
e voltou a afirmar que não poderia manter todas estrutura
do comércio fechada por multo tempo por conta das consequências econômicas. A cidade tem 271 casos ativos da doença, com 26 pacientes internados e 74 óbitos.
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PREFEITURA MUNICPAL DE PLANALTO
CNPJ N:13.353.10710001.13
AVISO DE LICITAÇÃO
DE
AVISO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 01712021 SRP
Objeto: Reastro de preços para' Serviçce de tebfonia móval pessoal (SMP) e ser executado de
Ionne conhnua': Entrega des Propostas a parar da 07.04.2021 às 09,009. Data de Abertura das
Propostas: 19.
AVISO DELICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N' 01312021 SRP
Oblato: Ragrotro de preço, para CoMroleçAo de empresa aapecidizede para pratacão d, serelços de coleta de lixo dondcVar, comercial, pràdbe polblicos e mercados muntpea de Planalto)
Ba': Ensopa das Propostas aparo de 07.04.2021 às 10;30h. Data de Abedura das Propostas:
19.04.2021 da 10:45h. na ella do Salema BLL Compras - acasalo,) a,,, hllpal)Nl.orp.brl. Pelo
endereço ekhõoco. Edtal disponível endereço elelrôtna htlpaJMv7w.ponala.ba.goebr)Sial
Tranaparende Inlsr ações pato eirreil: Ik3acao.planalto.ba~gmaL.corn.

edeaC.braNl,-Pr.poao.
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PREFEITURA MUNICB'ALDE CANDEIAS
CNPJ N: 13.030.33410001.23
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CONCESSIONARIII ESTRADA DO FENAO SPE DA.
CNPI t° 31.122.I77A39157 -e1RE 19300036555
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PREFEITURA MONICIPAL DE BROMADO
CNPJ N: 14.t0S.7041aa/J3
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N' 3-2021
2245412021,54 Oeh:30m (alta
A CPL de Prefeare MoMcipd da Brsans do, reelliere I aIaçaa
horas e 14515 mmabel. aeavde da plaa(ama de Bento do Bead www.ISAteaeea.am.br - LidIaçao n' 94550,, oiw,do o REGISTRO DE PREÇOS Pare atenda, dapaa aro ead.lçea de
(s Ides e rasgea kidna, awcerldvaa de d45aa ludldale. pra Iludia.. oonsaaçõe., de .501510
soes a co,wenienda a neceadede da admMaooçao pdbece natnapal. O Edital e ees, .nexo.
anani,,,-a, ddpotçb noa endraçaa alabanimawww.lkaamaae.wm.br, Iemavh.Iis a, .
brhaMinrdd5aeltiWewe. era sede de P,ebeura Munkipd de Bnaado..9uede n. Paça
Coronel Zea Leite, M 195, Censo, Brw,adalBA, Salada CaNeeao Peaanente de LSNaç00 CPL DMdgeçeo dos outras ata-Da,b 05.1 MgaJlsai.IagAr/betnunddol30s)D)a,leO9àed.
Ostra Lime doa Sen5,. - Pregoeira Subeele - Tt (77) 3441.0701. O Eddel pode Ian edblado, elnde, abavae do e-rneN: aeesed_adaaoObrumedo.be.90v.br
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AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01912021
A Prefe0Ura Munapal de CandNeslBAcorrunlca aos Interessados que, conslderdndo a 5ver03nosp ~aedo Barco da
cia ente a data da abht on contida oe esiee dep iocpitaçdo e no salame
All
Laitacoga -.gb to
da the,lura
DICAMENTO5 COM
ISTRO DEPRREÇOOS PARA FUTURAS E ~TUA)SÁOUISCOESDE
0 OBJETIVO DE SUPRIR AS PIECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A
SESAU - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDEIAS- BAHIA, mercado, Inidilmente a Abertura 4es proposta.: 121042021 I. 945; Dlpalm: 12104!2021 In 09030,00, PARA O
àa 100.0 Edita e rca*e
DIAAbeoura doa propaaa: 22/94)2021 b OBM; D'N
11ww.lidMcoeae.can.br.
as dàroppoontvd no ate: hll aJleei.a.aa9gJxxlbdarde
CendelealBA, 07 OSAbr1 de 2021. CeroYia Ayeh- Prego.ba de COPEL.

o45ha d
d
d

d

M

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETd11CO N. 01125221EV PP LICITAÇÃO BB: 33,439
OBJETO - Registro da Praça pan tuba. e anatada aqutlçao de mabrkle necaaddoa d
neIzeçeo de ledamento de amhieme com dtldn da vitro temperado, Indulndo feohaduree
e peril de duminl0 anodizede, redden de naterta necand o. à abeals. am (athado 15114100
pan ate idr a demande do Prédio da Profetas. Munldpel de Ca5nhanha - Bahl,, conlorme
eepadlaçaa, yuensdede. sanada, desata' no Tema de Referenda. Abebere: 190 54)2021
Is 09h00min. O Edad atà e ddepalçeo a ela wwwJldleaearam.br x.0.00. do ah.: wow.
adnhanhe.be.gov.br. abe aparo a na sede da ProfMhra Munidpd, eitado e Avenida Santo
Antdnu e/s, Cenho, da 000 a 14:00 Iara. mbrmacaa genro aba.M do erred: adtaasaO
cadnhenhe.be.aov br Pregoem Osvaldo Manoel Ph.. de Salsa Neto.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 0122021 SRP N' LICITAÇÃO Sir .50525
OBJETO — Ragabu de Preço. pan blusa e eventual aquaiçio d, molore. wMneros, bombas
submersa, molestada, peças e samSIong, visando a mer otençao preventiva e anedva de Posts
aoesiansa, pan apm se necesndedea de Secretana Muniopd de Dsea osluimr110 E0Onadco
e Meio Ambiente, dale municlpio de Cadnhenh. - Bahia, conforme eeped0caçses, quantidades
esimada, daaaitaa rc leans de Reapenaa. Ab,maa: 150/2021 M 1B000ssdn. O Eda.I 0,14
a ddposiçao no sia www.idaaese.com.br ou abase, do alta: wre..adlehrda.ba.govbr, aba
edtde a oe seda on Psealtn Munldpel, elhadoa Avente Sera Mlonb, sin. Canto, d.e Oe:00
1, 14:00 hose. InfmneçOas gerei. atavde do e-mail: IONaoaoOcedrd.enh..be.0avbn Psegoea0:
.Osvaldo Mensal Pt,as rte nro,rn Neto

Eliwr Bra JWnalsta há 50 anos

JORNALISTA BAIANO
ELIEZER VARJÃO
MORRE AOS 80 ANOS
LUTO O jornalista e empresário baiano Elfezer Varjão
morreu ontem, em São Paulo
(SP), aos 80 anos. Ele estava
internado no Hospital Sí-

rio-Libanês após passar por
complicações em decorrência de um quadro de apendicite somado à covid-19.
Diretor da Varjão & Associados Comunicação Integrada, Eliezer completou 50
anos de jornalismo em 2021,
tendo atuado por 33 anos no
jornal A Tarde, onde chegou
ao posto de chefe de redação. Ele também foi assessor
de imprensa de diversos órgãos públicos e trabalhou
com grandes nomes da política baiana.
O jornalista tinha esposa,
Ana Varjão, com quem foi
casado durante 60 anos; cinco filhos (Ellane, Léo, Elane,
Elmar e Mauricio, sendo Léo
e Elane também jornalistas),
14 netos e uni bisneto.
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