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DEDICAÇÃO Enfermeiro nunca
exerceu o ofício fora de casa

Filho abdica
de profissão
para cuidar
da mãe

EUZENI DALTRO

“Meu filho, faça Enfermagem. Coloque Enfermagem
como primeira opção. Porque a gente não sabe, se futuramente eu vier a precisar, você vai cuidar de mim”,
pediu dona Clemilda a Elísio, seu filho do meio, em
2010. Mesmo desejando
cursar Medicina Veterinária, o rapaz atendeu ao pedido da mãe: colocou Enfermagem como primeira opção de curso no vestibular.
Foi aprovado, cursou, se
formou e, no dia da formatura, em 2014, a mãe repetiu
o que sempre lhe pedia: “Se
eu cair doente, não me abandone”. Em 2015, uma sucessão de problemas de saúde
deixou dona Clemilda acamada e necessitada de cuidados especiais. E Elísio,
mais uma vez, atendeu ao
pedido dela. Desde 2017, ele
é o principal responsável pelos cuidados da mãe e, em
função disso, nunca atuou
como enfermeiro fora de casa.
“Poder cuidar de minha
mãe é uma benção. Ela tinha
tudo para ir embora”, afirma
Elísio Silva Palma Júnior, 31
anos. Ele conta que, logo
após se formar, a mãe ficou
acamada e ele mesmo pre-

feriu cuidar dela. “É o mesmo de você ter um filho e
entregar para uma babá cuidar. Eu sei que, por melhor
que sejam, os profissionais
não vão cuidar dela como eu
cuido. Eu preferi tomar a
frente. Eu praticamente abdiquei de minha vida para
cuidar de minha mãe”, declara.
Em fevereiro de 2015, dona Clemilda Cassiano dos
Santos Palma, hoje com 61
anos, precisou fazer uma cirurgia cardíaca e, durante o
procedimento, sofreu um
AVC (Acidente Vascular Cerebral) Isquêmico, conhecido popularmente como derrame. Elísio trabalhava em
um call center, enquanto
buscava emprego na área de
enfermagem. Nessa época, a
família tinha um canil e era
ele quem cuidava dos cães.
Ele, o pai e as duas irmãs se
revezavam nos cuidados
com dona Clemilda.
Elísio morava no bairro de
São Rafael e, em dado momento, a família cogitou a
possibilidade de dona Clemilda ir morar com ele, mas
ela não se adaptou e, a pedido do pai, ele construiu
uma casa no térreo da residência dos pais, na região
da Avenida San Martin, e se
mudou para lá com o ma-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR20-2021-1 A Comissão Permanente de
Licitação – CPL, do município de Mucuri-BA, torna público para conhecimento dos interessados,
que será realizada a seguinte Licitação: Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº PR20-20211. Objeto: Registro de Preços, destinado a futura e eventual contratação de empresa para o
fornecimento de materiais de construção, elétricos e de pintura, para atender as demandas da
municipalidade. Abertura: dia 19/05/2021. Horário: 08h:30min. Quaisquer esclarecimentos/questionamentos poderão ser formalizados através do e-mail: licitacao@mucuri.ba.gov.br. O acesso
ao edital será através do endereço eletrônico: https://doem.org.br/ba/mucuri/editais. Alan Rodrigues Pereira– Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO – IBIRAPUÃ - BA
TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2021 – Menor Preço Global. Abertura: Dia
20/05/2021, às 09 horas. Objeto: Pavimentação e drenagem superficial em ruas
da sede do município. Os interessados poderão obter informação e o Edital no site
http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P.
Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana
S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021.A Câmara Municipal de Camaçari,
por sua Pregoeira, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
005/2021. A sessão pública será realizada no dia 18/05/2021, 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 42.800-907. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de sanitização de ambientes internos com a finalidade de reduzir e minimizar o avanço da disseminação do novo coronavírus COVID-19 nas dependências 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) 36216135 / 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, 05 de maio de
2021. A Pregoeira. Publique-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/22680
Objeto: Contratação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para
execução continuada de atividades de Sustentação, Suporte, Melhorias e Monitoramento,
compreendendo ações de Suporte Técnico Remoto e Presencial de 2º e 3º níveis, abrangendo
o ambiente computacional de infraestrutura de rede, telefonia, videoconferência e data
center do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Núcleo de Licitação informa aos
interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 022/2021 – Acolhimento
das propostas a partir de: 07/05/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas:19/05/2021
às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 19/05/2021 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, 05 de maio de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL
O pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do PP 033/2021, para o Sistema de
Registro Preços, visando a aquisição de diversas cestas básicas de alimentos para serem utilizadas na
manutenção do programa de benefícios eventuais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
do Município de Una/BA. - 18/05/2021 - Horário: 09:30 - . Informações: licitações@una.ba.gov.br /
www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos –
Pregoeiro Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

O pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do PP 034/2021, para o Sistema de
Registro de Preços, visando a contratação de empresa especializada para produção, fornecimento e
manipulação de alimentação pronta (tipo quentinha e tipo comercial) com aquisição parcelada, visando a manutenção das atividades das diversas secretarias deste município. Data: 19/05/2021 - Horário:
08:00hrs. Informações: licitaçoes@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da
Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 20 de maio de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 01 de junho de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 13/04/2018, cuja
Fiduciante é ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA, CPF/MF sob nº 889.740.065-53, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 310.868,02 (Trezentos e Dez Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Dois
Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 303, tipo “B”, Boco 16 ou P,
com área real total de 82,02m², área real privativa de 71,30m², área real comum de 10,72m², e vaga de garagem nº 22/364, tipo
“B”, com área real total de 20,86m², área real privativa de 20,70m², área real comum de 0,16m², do empreendimento Condomínio
Arboris Praças Residenciais I, situado na Avenida Ministro Antonio Carlos Magalhães, nº 337, Lauro de Freitas/BA, melhor
descrito na matrícula nº 26.100 do Ofício do Registro de Imóveis e Hipotecas de Lauro de Freitas/BA”. Imóvel ocupado.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 204.463,63 (Duzentos
e Quatro Mil Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line,
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro
24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5810-06 Bc).

Elísio em sua tarefa diária de cuidar da mãe, dona Clemilda, vítima de um AVC isquêmico e outro hemorrágico

rido. Desde então, ele é o
principal responsável pelos
cuidados da mãe. “Passei o
Reveillon de 2018 cantando

Elísio Palma
fica com a mãe
18 horas por
dia e não
consegue fazer
viagens

para minha mãe não se assustar com os fogos”, relembra.
Cerca de um ano depois do
AVC isquêmico, dona Clemilda sofreu um AVC hemorrágico e passou dois meses no hospital. Em consequência do AVC, ela precisou
amputar uma das pernas.

Rotina

Há cinco anos, a família conta com o serviço de home
care 6 horas por dia. Nas 18
horas restantes, é Elísio
quem fica com a mãe, mas
conta com o apoio da famí-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 022/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 18/05/2021 às 10h00min PE
022/2021, PA 094/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada em serviços de
seguro de veículos para a frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Itagibá. Através
da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.
ba.gov.br. Itagibá-BA, 06/05/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Palmeiras – BA torna público PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - SRP, Processo Administrativo nº 088/2021, ID: 870289, cujo objeto é a Contratação de empresa para Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de material de construção e elétrico destinados a atender a manutenção das diversas secretarias do
Município de Palmeiras - Bahia, TIPO: menor Preço por Lote, Que será realizado no dia 19/05/2021, às 10:00hs no site:
https://www.licitacoes-e.com.br Edital disponível nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br e https://www.palmeiras.
ba.gov.br/site/editais. Informações: e-mail: licita.palmeiras@hotmail.com e/ou pelo (77) 3332-2211, Prefeitura, situada à Praça José Gonçalves, nº 11, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00 às 13:00hs, fone. Palmeiras – BA, 05 de maio de
2021. Sirleide Ribeiro da Conceição - Pregoeira-Port. 002/2021

COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 05.846.287/0001-99

COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
A COMERCIAL BAHIANO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/ME
05.846.287/0001-99, NIRE 29202600488, nos termos e para os efeitos das disposições legais, informam os sócios a redução do capital
social da empresa de 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para R$
5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), por ser considerado elevado para a prática do seu objeto social, na forma como
estabelecido nos artigos 1.082, II e 1.084 do Código Civil Brasileiro
é efetuada a publicação do presente extrato, para que produza seus
efeitos jurídicos e legais.
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021 - SECRETARIA DA ADMINISTRACAO /
COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 24/05/2021 às 10:00h (horário de Brasília) - Objeto: Registro de Preços de Material de Limpeza
e Uso Pessoal para Salvador e Região Metropolitana – BB: 869227 - Família: 79:20: 79:30 e 65:02. Site:
www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.
ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: ccl.
saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente, de segunda
a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200, Secretaria da
Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da Bahia –
Salvador/Bahia - 05/05/2021. Rubia Mota Freitas – Pregoeiro(a) Oficial.

SAEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 098/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº
030/2021 – SRP. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor
Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o
nº 030/2021, Processo Administrativo nº 098/2021, no dia 18 de maio de 2021, às 14h:30m na sala da Comissão
de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a futura e eventual
contratação de empresa para aquisição de óleos lubrificantes veiculares, destinados a atender a manutenção de
veículos da frota das diversas secretarias municipais, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto
integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão
no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no
site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, 05 de maio de 2021. Aleomar
Gomes Brito–Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 089/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº
027/2021 – SRP. O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor
Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o
nº 027/2021, Processo Administrativo nº 089/2021, no dia 18 de maio de 2021,às 10h:30m na sala da Comissão
de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a eventual contratação de empresa para aquisição de pneus destinados a atender a manutenção de veículos da frota das diversas
secretarias municipais, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo todas
as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segundaa
sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, 05 de maio de 2021. Aleomar Gomes Brito–Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 035/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº
008/2021 SRP O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor
Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP autuado sob o
nº 008/2021, Processo Administrativo nº 035/2021, no dia 18 de maio de 2021, às 08h:30m na sala da Comissão
de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a futura e eventual
contratação de empresa para aquisição de refeições, a serem fornecidas para atendimento às diversas secretarias
do Município de Ituaçu - BA, conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. O texto integral do edital (contendo
todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como nosite:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo
e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, 05 de maio de 2021. Aleomar Gomes Brito–Pregoeiro.

lia. A dedicação de Elísio à
mãe é tanta que, mesmo
quando a pandemia não era
um empecilho, ele não conseguia viajar ou sair à noite.
Aos longo desses anos, fez
apenas três viagens, sendo
uma de cinco dias, outra de
três dias e uma de dois dias.
“Não posso viajar. Meu marido viaja sozinho. Se eu tiver que viajar, eu tenho que
programar com seis meses
de antecedência e montar
uma equipe para ficar com
minha mãe”, conta o filho.
Elísio cuida dos curativos,
higiene, administração das

medicações e também é
quem dá as refeições à mãe.
Mas ressalta que o apoio que
recebe da família tanto de
forma direta, quanto indireta torna o processo mais
suave.
O pai de Elísio, seu Elísio
Silva Palma, 64, fala com orgulho do filho dedicado. O
pai conta que, apesar de ter
uma casa no térreo, o filho
passa muito mais tempo na
casa de cima cuidando do
casal. “É um excelente filho.
Um exemplo para muita
gente que fica aí esnobando
pai e mãe”, finaliza.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2021
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 18//05/2021, às 11h (horário Brasília), fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL PREGÃO ELETRÔNICO para a eventual
execução de Serviços Técnicos Especializados em Ginástica Laboral, mindfullness e massagem expressa
(quick massage)O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR
–, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2021, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 870916 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 06 de maio de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/14550
Objeto: Contratação de serviços especializados e continuados de captação e agenciamento
intermediário de demandas, na Diretoria Recursos Humanos, para atender as necessidades
do Poder Judiciário do Estado da Bahia, pelo período de 12 meses. O Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 024/2021
– Acolhimento das propostas a partir de: 07/05/2021 às 08:00 horas. Abertura das
propostas:19/05/2021 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços: 19/05/2021
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, 05 de maio de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 24 de maio de 2021, às 08h45min *. 2º LEILÃO: 31 de maio de 2021, às 11h00min *. - *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar,
Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver,
que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Compra
e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, nº 071136230010200, datado de 30 de abril de 2015, cujo Fiduciante
LUANN ALMEIDA ALCÂNTARA, RG nº 11996456-21 SSP/BA, CPF nº 031.274.075-13, residente e domiciliada em Vitória da Conquista/
BA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 222.215,64 (Duzentos e vinte e dois mil,
duzentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por Uma
casa residencial designada pelo nº 40, situada à Rua 10, lote 40, quadra nº 08, integrante do Conjunto Parque Residencial Villa Serrana 4ª
Etapa, localizado às margens do Anel Viário Oeste, entre o Parque Residencial Villa Serrana 2ª Etapa e os loteamentos Cidade Maravilhosa
e Senhorinha Cairo, nesta cidade de Vitória da Conquista, possuindo 127,80m² de área total, 27,20m² de área construída e 23,70m² de área
útil, composta de uma sala, uma cozinha, um quarto e um sanitário, melhor descrito na matrícula nº 32.739 do 02º Registro de Imóveis
de Vitória da Conquista/BA. Inscrito na Prefeitura, sob o nº 01167930358001. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 119.777,61 (Cento e dezenove mil, setecentos e setenta e sete reais
e sessenta e um centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro.
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A ÍNTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16973 - Dossiê).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2021-SRP.O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso
de suas atribuições legais, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2021-SRP.
Tipo/Critério de Julgamento: Menor Preço global por lote. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
medicamentos, insumos e materiais médico-hospitalares, para atender às necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde de Cipó/Ba. Sessão de abertura: 18/05/2021, às 09h00min. Local: Setor de Licitações, Praça Juracy
Magalhães, S/N, Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93,
e LC 123/06. O Edital estará disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor
de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-1023, e-mail: cipo.
licitacao@gmail.com Em:04/05/2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL N.º
013/2021-SRP. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados em participar do Pregão Presencial nº 013/2021-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para
eventual aquisição de cestas básicas, para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de
Cipó, a alteração da data da sessão de abertura prevista anteriormente para o dia 06/05/2021, às 09h00min. Nova
data da Sessão de abertura: 12/05/2021, às 09h00min. Local: Setor de Licitações, Praça Juracy Magalhães, S/N,
Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. Não
houve alteração no Edital, e este continuará disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/
editais ou no setor de licitações localizado no endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 34301023, e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Em: 05/05/2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º
014/2021-SRP. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados em participar do Pregão Presencial nº 014/2021-SRP, que tem como objeto o registro de preços para eventual
aquisição de combustíveis, tipo: Diesel S-10, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, para
atender as necessidades da frota de veículos do Município de Cipó/Ba, a alteração da data da sessão de abertura
prevista anteriormente para o dia 06/05/2021, às 14h00min. Nova data da Sessão de abertura: 12/05/2021, às
14h00min. Local: Setor de Licitações, Praça Juracy Magalhães, S/N, Município de Cipó, Bahia, CEP 48.450-000.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, e LC 123/06. Não houve alteração no Edital, e este continuará
disponível no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/cipo/editais ou no setor de licitações localizado no
endereço supramencionado. Informações através do tel. (75) 3430-1023, e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Em:
05/05/2021 – Everson Costa Souza - Pregoeiro.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO N.º
012/2021-SRP. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 012/2021-SRP, que tem como objeto o registro de preços para eventual
aquisição de equipamentos para prontuários Eletrônicos, para atender as necessidades das Unidades Básicas
de Saúde do Município de Cipó/B, a alteração da data da sessão de abertura prevista anteriormente para o dia
12/05/2021, às 15h00min. O limite de acolhimento das propostas será às 10h00min do dia 13/05/2021 (Horário
de Brasília). A abertura das propostas será às 10h000min do dia 13/05/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 11h00min do dia 13/05/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei
8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. Não houve alteração no edital. O Edital continuará disponível no site
www.licitacoes-e.com.br ou no setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: cipo.licitacao@
gmail.com. Prefeitura Municipal de Cipó, 05 de maio de 2021 - Everson Costa Souza - Pregoeiro.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º
011/2021-SRP. O Pregoeiro do Município de Cipó/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados em participar do Pregão Eletrônico nº 011/2021-SRP, que tem como objeto o registro de preços para
eventual aquisição de medicamentos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cipó/Ba,
a alteração da data da sessão de abertura prevista anteriormente para o dia 12/05/2021, às 13h30min. O limite de
acolhimento das propostas será às 08h00min do dia 13/05/2021 (Horário de Brasília). A abertura das propostas
será às 08h00min do dia 13/05/2021 (Horário de Brasília). O Início da sessão pública será às 09h00min do dia
13/05/2021 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº
10.024/19. Não houve alteração no edital. O Edital continuará disponível no site www.licitacoes-e.com.br ou no
setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: cipo.licitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal
de Cipó, 05 de maio de 2021 - Everson Costa Souza - Pregoeiro.

