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REGIÃO METROPOLITANA

BAHIA Primeiras doses do imunizante da AstraZeneca vindas da Índia desembarcaram ontem no aeroporto de Salvador

Chegam 119,5 mil doses da vacina de Oxford
Uendel Galter / Ag. A TARDE

RODRIGO TARDIO

Aviões e
helicópteros
da PM e da
Casa Militar
iniciaram
ontem a
distribuição a
municípios da
RMS e interior

As 119.500 doses da vacina
de
Oxford/AstraZeneca,
vindas da Índia (e depois do
Rio de Janeiro), desembarcaram em Salvador no final
da manhã de ontem. Do aeroporto, as doses seguiram
para a sede do Grupamento
Aéreo da Polícia Militar
(Graer). Com a liberação do
imunizante pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), o
Brasil recebeu dois milhões
de doses.
Aviões e helicópteros da
Policia Militar e da Casa Militar do governo da Bahia começaram a distribuição para
os municípios da Região Metropolitana de Salvador
(RMS) e do interior do estado
ontem mesmo.
“As vacinas para a capital
foram escoltadas por via terrestre e assim também foi
feito com as doses que foram
enviadas para as outras cidades da Bahia”, informou o
secretário da Segurança Pública da Bahia, Ricardo Mandarino.

CoronaVac

O secretário da Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, deixou claro que as pessoas que
tomaram a primeira dose da
CoronaVac, produzida pelo
Butantã, não devem tomar a
vacina de Oxford.
“Isso está sendo controlado no cartão de vacinação.
Por isso que existe um Plano
Nacional. Evidente que as
pessoas que receberam a
primeira dose da CoronaVac
só vão receber a segunda dose desta própria vacina. Isso
vale também para a de Ox-

Após desembarque no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, a vacina seguiu para sede do Grupamento Aéreo da PM

ford”, explicou Fábio Vilas
Boas.
Léo Prates, secretário da
Saúde de Salvador, disse que
a ideia é zerar o estoque da
CoronaVac para só depois
utilizar doses de Oxford.
A CoronaVac vem com
uma dose por ampola, já as-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO 01/21. BB 853620 – SMS. Objeto: Aquisição de medicamentos diversos
(enfrentamento ao COVID-19 e Atenção Básica). Abertura de proposta: 01/02/21 às 8h. Sessão pública:
01/02/21 às 10h. Edital: http://pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario ou www.licitações-e.com.br. Informações:
na CPL, Rua Laudelino Barreto, s/n, de 8 às 12h, e-mail: compeljuridicosms@gmail. Jequié/Ba, 20 de janeiro
de 2021. Tiago Alves G. Muniz. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais pensos, materiais permanente e fraldas para atender as necessidades das unidades de Saúde deste
Município, no dia 04 de fevereiro de 2021, às 08:15 (oito horas e quinze minutos), Edital e Anexos disponíveis
no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04,
Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº
850125. Saubara, 22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias de Administração, Ação Social e Saúde,
no dia 04 de fevereiro de 2021, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº
850155. Saubara, 22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 003/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de gêneros
alimentícios para atender as demandas da secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 05 de fevereiro de
2021, às 08:15 (oito horas e quinze minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.
br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara
- Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com,
Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 852439. Saubara, 22 de janeiro
de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
material expediente para atender as necessidades das secretarias deste município, no dia 05 de fevereiro
de 2021, às 13:00 (treze horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia.
Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este
Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 852437. Saubara, 22 de janeiro de
2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
Cestas Básica, para atender as necessidades da secretaria de Desenvolvimento Social deste Município, no
dia 05 de fevereiro de 2021, às 14:00 (quatorze horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.
com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@
gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 850777. Saubara,
22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2021, cujo objeto é contratação de empresa especializada na aquisição de água
mineral e gás glp para atender as necessidades da sede e dos distritos de cabuçu e bom jesus dos pobres, no
dia 05 de fevereiro de 2021, às 16:00 (dezesseis horas), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.
com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000,
Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@
gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 849040. Saubara,
22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de
urnas funerárias para atender as necessidades da secretaria de Desenvolvimento Social deste município,
no dia 08 de fevereiro de 2021, às 08:15 (oito horas e quinze minutos), Edital e Anexos disponíveis no site
www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro,
44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail
copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº
850156. Saubara, 22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico,
PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada na prestação de
serviços de sanitização em diversas secretarias do município, no dia 08 de fevereiro de 2021, às 09:30
(nove horas e trinta minutos), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura
Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia.
Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este
Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 852441. Saubara, 22 de janeiro de
2021 – Wellington Araújo Pimenta – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 009/2021, cujo objeto é Contratação de Empresa especializada na aquisição de veiculo tipo
furgão para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, no dia 08 de
fevereiro de 2021, às 14:00 (QUATORZE HORAS), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.
br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara
- Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com,
Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código BB nº 852435. Saubara, 22 de janeiro
de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 010/2021, cujo objeto é Contratação de uma empresa especializada para Assessoria em Sistema
de Gerenciamento e Controle de Trânsito desse município., no dia 08 de fevereiro de 2021, às 15:00 quinze horas),
Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua
Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 - 1903, ou
através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, código
BB nº 853783. Saubara, 22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2021

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público que abriu Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, PREGÃO
ELETRÔNICO 011/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na aquisição de Oxigênio Medicinal
e Assessórios para atender as necessidades das Unidades de saúde (URBS, Rede de Apoio Psicossocial, Unidade
Hospitalar e Centro de Tratamento Covid-19) deste Município, no dia 08 de fevereiro de 2021, às 16:00 (dezesseis
horas ), Edital e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. – Prefeitura Municipal de Saubara, situada na
Rua Ananias Requião, nº 04, Centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Maiores informações pelo Tel.: (71) 3696 1903, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com, Este Certame ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.
br, código BB nº 848815. Saubara, 22 de janeiro de 2021 – Wellington Araújo Pimenta - Pregoeiro

da AstraZeneca vêm com 10
doses cada ampola. Os 417
municípios do estado receberam 376.600 doses da CoronaVac, desde a chegada do
imunizante ao estado, na última segunda-feira.

Sputnik V

Com relação à vacina Sputnik V, desenvolvida pela Rússia, Vilas-Boas disse que

aguarda definição da ação
movida pelo governo no Supremo Tribunal Federal, pedindo autorização para
compra direta junto aos russos: “Esperamos a vitória,
para que consigamos salvar
milhões de vidas”.

Salvador

No sábado, 2.800 pessoas
que trabalham em hospitais

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002-2021 – Objeto: Contratação de empresa para o registro de preços
para futuras e eventuais prestações de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias
do Município de Cocos, conforme as cláusulas constantes no Termo de Referência. Data de abertura:
05/02/2021, às 08h00m, setor de licitações. Informações na Prefeitura, telefone 77 3489-1041. Edital no
Diário do Município, www.cocos.ba.gov.br. Cocos-Ba, 22/01/2021. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

e maternidades do município foram vacinadas com a
CoronaVac na capital baiana. Ontem, pessoas que
atuam na Atenção Primária
receberam o imunizante.
Entre eles estão profissionais das áreas de higienização, colaboradores com função administrativa, agentes
comunitários de saúde,
agentes de combate a endemias, junto ainda a colaboradores que realizam serviços de testagem rápida para
Covid nos locais onde vigoram medidas de proteção à
vida e nos grupos de trabalho de inquéritos epidemiológicos.

A vacinação foi feita das
8h17h. Ao todo, são 11 pontos
de vacinação na capital. Profissionais da Atenção Básica
e do apoio diagnóstico do
coronavírus puderam se
imunizar. A vacinação se dá
mediante a apresentação de
RG, cartão SUS, contracheque e/ou folha de registro
biométrico do último mês.
Um documento comprobatório de vínculo trabalhista
também é obrigatório.
A Secretaria da Saúde do
Município orienta que pessoas com suspeita ou diagnóstico confirmado para Covid-19 não devem se vacinar
por enquanto. Além dos 11
postos que realizaram a
imunização ontem, vão ser
incluídos, hoje, as três unidades de saúde que atendem
as comunidades de Paramana e ilhas de Maré e Bom
Jesus dos Passos.
Desde o início da vacinação, na última terça-feira,
mais de 14 mil trabalhadores de saúde que atuam na
linha de frente do enfrentamento à pandemia já foram imunizados contra o
novo coronavírus.
Os idosos das instituições
de longa permanência e deficientes físicos de entidades inclusivas também já foram imunizados com a primeira dose da CoronaVac.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER
PREGÃO PRESENCIAL No. 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Wagner, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar Sessão Pública de Licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL No 003/2021, no dia 04 de fevereiro de 2021 às 09:00h, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE. OBJETO: Aquisição de material de construção para atender às demandas
das secretarias municipais, na forma do Anexo I e Termo de Referência deste edital. O Edital e seus
anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, situado na Praça 02 de Julho, 04 – Centro,
ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.com. Márcio Queiroz Rocha - Pregoeiro. Wagner/Ba, 22 de
janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Torna público, o AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, destinado ao levantamento de preços médios, com
vistas a possibilitar a realização de PREGÃO PRESENCIAL, para aquisição de bens, serviços e ações
integradas de mobilização para o enfrentamento ao Aedes Aegypti e seus agravos no município DE
PRESIDENTE DUTRA/BA, por meio da Sec. de Saúde. Caso a empresa não possua o quantitativo e/ou
serviços solicitado para entrega imediata, poderá ainda assim, encaminhar a cotação, fazendo ressalva
no tocante ao quantitativo que possui para ser disponibilizado, bem como ao prazo de entrega. Assim, o
Município convoca empresas do ramo para apresentação de cotação e informa que estará recebendo-as
até 04/02/21 às 17h. Informações: http://presidentedutra.ba.gov.br, aba licitações ou e-mail: licitacao@
presidentedutra.ba.gov.br ou na CPL, Rua Valter Barreto, s/n, de 8 às 12h. Presidente Dutra/Ba, 25 de
janeiro de 2021. Raimundo Mário P. Machado. Pregoeiro.

ESPORTE CLUBE BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias e
na forma das Resoluções CD nº 01/2020 e nº 02/2020, convoca ordinariamente o Conselho Deliberativo
para se reunir no dia 30 de janeiro de 2021, com primeira convocação às 08:30h e segunda convocação
às 09:00h, 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 Órgão, com a seguinte pauta:
1 - Fixação anual do valor da taxa de adesão e das mensalidades da categoria sócio contribuinte (art.
23, I, “c”, do Estatuto);
Salvador, 25 de janeiro de 2021.
Leonardo Carvalho Martinez
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/22563
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS unitários para futura e eventual aquisição de toner.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 059/2020 – Acolhimento das propostas a partir de: 26/01/2021 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 05/02/2021 às 09:00 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 05/02/2021 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital
em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br:
ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 22 de janeiro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔ
ÔNICO Nº 30856967.2021.PE.0010.SENAICI

Objeto: Aquisição de 01 (um) contador de colônia automático, de acordo com edital e anexos.
Data de Abertura: 03/02/2021 às 10h00min, horário local.
Retirada do Edital no Site do Portal de Compras: http://compras.fieb.org.br
Informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br.
Salvador, 25/01/2021
Comissão Especial de Licitação

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

PREGÃO PRESENCIAL REPUBLICAÇÃO
O pregoeiro oficial do Município de Una-BA, torna público o aviso do PP 002-2021, para o
Sistema de Registro de Preços, visando a aquisição de soros e antissépticos hospitalares para
serem utilizados na manutenção das atividades do Hospital Municipal Frei Silvério e Unidades
de Saúde da Família deste município - Data: 04/02/2021 - Horário: 14:00hrs - Informações:
licitacoes@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura
Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

AVISO DE EDITAL: SERVIÇOS JURÍDICOS
O Condomínio Le Parc Residential Resort abre seleção para prestação de serviços jurídicos com assessoria
jurídica e consultoria por escritório de advocacia, no ramo do Direito Condominial, nas esferas do Direito Civil, do
Trabalho, Tributário, Comercial, Contratual, Ambiental e Consumidor para o Condomínio Le Parc Residential Resort.
A prestação de serviços deverá obedecer, além das especificações presentes, as normas brasileiras, a legislação em
vigor, e as diretrizes executivas do empreendimento estabelecidas pela Administração.
O Edital deve ser retirado na administração do Le Parc ou solicitado através do e-mail:
atendimento@leparcssa.com.br. As propostas devem ser apresentadas até o dia 01/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021. O Município de Laje, representado neste ato pela Comissão
Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 001 de 04/01/2021, considerando o disposto no artigo
14 da Lei n° 11.947/2009, na Resolução CD/FNDE n° 26/2013 alterada pela Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4,
de 3 de abril de 2015 e Resolução Nº 06, de 08 de maio de 2020, torna público que realizará a Chamada
Pública n.º 001/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae, durante o ano
letivo de 2021. Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar
a documentação para habilitação e Projeto de Venda no período de 26/01/2021 a 16/02/2021, às 09h00min,
na sede da Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo José de Almeida, nº 01 – Centro, Laje, Bahia, CEP
45.490-000. A Sessão Pública para apresentação da relação dos proponentes dos projetos de venda será
realizada no dia 16/02/2021, às 09h00min (horário local), na Prefeitura Municipal de Laje – Praça Raimundo
José de Almeida, nº 01 – Centro, Laje, Bahia, CEP 45.490-000. Laje-BA, 25 de Janeiro de 2021. Luine da
Paixão Arouca Machado – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

LICITAÇÃO: 006/2021– PREGÃO PRESENCIAL: 004/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021

CNPJ N: 13.922.570/0001-80

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as
necessidades das Secretarias deste Município, no uso de suas atribuições, durante o exercício de 2021.
Tipo: Menor Preço por lote. Data: 04/02/2021 às 09:00 hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação dos
outros atos-Diário Oficial-site: http://https://www.andarai.ba.gov.br/site/licitacoes. Informações, das 08:00h
às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 25/01/2021. Irlane Silva Santos – Pregoeira

LICITAÇÃO: 007/2021– PREGÃO PRESENCIAL: 005/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas originais (aquelas que
são projetadas e fabricadas pela montadora do veículo) ou de primeira linha (são peças de reposição que
seguem as mesmas especificações e características técnicas exigidas para a peça utilizada na linha de
montagem do veículo) para a frota de veículos: leves, médios, pesados e motos da Prefeitura Municipal de
Andaraí.Tipo: Menor Preço por lote. Data: 04/02/2021 às 15:00 hs, no Setor de Licitações. Edital e Divulgação
dos outros atos-Diário Oficial-site: http://https://www.andarai.ba.gov.br/site/licitacoes. Informações, das
08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí, 25/01/2021. Irlane Silva Santos
– Pregoeira

ESPORTE CLUBE BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias e na forma
das Resoluções CD nº 01/2020 e nº 02/2020, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no
dia 30 de janeiro de 2021, com primeira convocação às 09:30h e segunda convocação às 10:00h, 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 Órgão, com a seguinte pauta:
1 - Fixação do valor atualizado do título de sócio patrimonial apenas para apuração do valor da “taxa de transferência”
(arts. 24, VII, 74 e 75, do Estatuto);
2 - Fixação das remunerações do Presidente e do Vice-Presidente da Diretoria Executiva (art. 24, XVIII, do Estatuto);
3 - Apresentação do calendário anual de reuniões do Conselho Deliberativo (art. 14, parágrafo único, do RICD);
4 - Formação das Comissões Temáticas Permanentes do Conselho Deliberativo (art. 23, parágrafo 5º, do Estatuto);
5 - Formação da Comissão Temática Provisória para elaboração de novo Regimento Interno do Conselho Deliberativo,
do Código de Ética e Conduta e da Política de Transparência do Clube (art. 23, parágrafo 6º, c/c art. 105 do Estatuto);
6 - O que ocorrer.
Salvador, 25 de janeiro de 2021.
Leonardo Carvalho Martinez
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
SRP n° 001/2021, objetivando a Contratação de empresa para aquisição de combustível, óleos lubrificantes,
filtros e graxa para os veículos serviço da Prefeitura de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão no
dia 05 de fevereiro de 2021, às 08:00h (oito) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque
de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel.
(73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 22 de janeiro de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial
n° 002/2021, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de urnas funerárias e prestação de
serviços de translado. A entrega e abertura das propostas serão no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10:00h
(dez) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O Edital
estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações
gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó-Bahia, 22 de janeiro de
2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PRIME - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO SUL DA BAHIA, com
sede nesta cidade de Eunápolis - Bahia, na Rua da Engrenagem, nº 381, Bairro Stela Reis, através
de sua Diretoria Executiva, CONVOCA através do presente EDITAL, todos os associados, para
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada na Sede da PRIME, Eunápolis - BA, às 09h30min,
do dia 25 de Fevereiro de 2021, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e Aprovação do Relatório de Atividades da Gestão 2019.
2- Apreciação e Aprovação das Contas do Exercício 2019.
3- Demais assuntos de interesse dos associados.
A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 09h30min, com a presença da maioria
dos associados prevista no Estatuto Social e, em segunda convocação, também na forma estatutária,
às 10h00min.
Ressalte-se aos associados os cuidados necessários tendo em vista a Pandemia do COVID-19,
notadamente o espaçamento social, o uso obrigatório de máscaras e o uso de álcool em gel que
será colocado à disposição dos presentes.
Eunápolis – Ba, 25 de Janeiro de 2021.
Elândia Santana Neris - Presidenta

