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PANDEMIA Plano de Imunização
receberá esse valor para compra

Estatuto da
Pessoa com
Câncer é
sancionado

Governo
libera R$ 1,4
bilhão para
vacinas
AGÊNCIA BRASIL E
REDAÇÃO

O Plano Nacional de Imunização receberá R$ 1,4 bilhão para a compra de vacinas contra a covid-19,
anunciou ontem o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da
Economia, Esteves Colnago.
Segundo ele, a portaria com
a liberação dos recursos será
publicada hoje no Diário
Oficial da União.
O dinheiro virá por meio
de um crédito suplementar
no Orçamento de 2021, que
remaneja gastos discricionários (não obrigatórios),
sem impactar as contas públicas nem estourar o teto de
gastos. Caso os recursos
viessem por meio de créditos extraordinários, estariam fora do teto.
O governo espera comprar 340 milhões de doses de
vacina contra a covid-19 no
próximo ano. Segundo Colnago, o crédito suplementar
foi necessário porque o governo precisa adiantar 10%
do valor do contrato ainda
este ano. “O grosso da despesa [com a aquisição de vacinas] será no ano que vem”,
declarou.
De acordo com o secretário especial, os gastos com a

AGÊNCIA BRASIL

vacina já estão registrados
na última versão no Relatório Bimestral de Avaliação
de Receitas e Despesas.

Pfizer

A Pfizer disse ontem que sua
vacina contra a covid-19 ofereceu forte proteção de longo prazo contra o vírus em
um estudo de estágio avançado conduzido com adolescentes de 12 a 15 anos.
Uma série de duas doses
da vacina foi 100% eficaz
contra a covid-19, monitorada de sete dias a mais de
quatro meses após a segunda dose, disse a empresa.
Os dados de longo prazo
apoiarão as submissões programadas para a aprovação
total da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos
e em todo o mundo.
A Pfizer e a BioNTech buscarão liberação para aplicação de uma dose de 30 microgramas da vacina em
pessoas com 12 anos ou
mais.
A vacina foi autorizada para uso emergencial em adolescentes de 12 a 15 anos pela
Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA)
em maio, e obteve aprovação
total para uso em pessoas
com 16 anos ou mais em
agosto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

TOMADA DE PREÇOS 14/21. Dia 08/12/21 às 9h. Objeto: serviços de limpeza pública urbana, compreendendo varrição
de ruas, coleta, transporte e destinação final de resíduos urbanos gerados na sede. ///////////// PREGÃO ELETRÔNICO
17/21. Dia 06/12/21 às 9h, no site www.compras.gov.br, menor preço global. Objeto: aquisição de 03 veículos tipo
motocicleta. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e www.boavistadotupim.ba.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes. Informações: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com ou tel. 7533262211. Outros
atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 23 de novembro de 2021. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 0050-2021 AVISO DE REPUBLICAÇÃO O município de Itabuna comunica
a abertura do Pregão Eletrônico - SRP Nº 0050-2021, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES, COM SEGURO, DESTINADOS PARA GUARDA CIVIL
MUNICIPAL – GCM E PARA FISCALIZAÇÃO DA SICER DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. Recebimento das
propostas: até 26/11/2021 às 10:00 horas;
Abertura das propostas: 26/11/2021 às 10:00 horas; Início da sessão de disputa de preços: 26/11/2021
às 11:00 horas. O edital poderá ser adquirido através do site www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html.
Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.com. Itabuna/BA, 22 de novembro de 2021. Luciane de C
S Barreto – Pregoeira Designada.

Governo federal planeja comprar 340 milhões de doses de vacina no próximo ano

Brasil registra média móvel de
208 mortes diárias por covid
O Brasil registrou ontem 120
óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, o que deixou
a média móvel de mortes
nos últimos 7 dias em 208.
Em comparação à média de
14 dias atrás, a variação foi de
-14%, o que indica tendência
de estabilidade.
Com os números mais recentes, o total de óbitos pela
doença no país chegou a
612.842 desde o começo da
pandemia.
Quatro estados não registraram mortes nas últimas
24 horas: Acre, Mato Grosso

do Sul, Roraima e Sergipe. Já
o estado do Mato Grosso não
divulgou atualização de casos e mortes, porque uma
mudança na base de dados
do sistema não permitiu a o
fechamento do balanço do
dia, segundo a secretaria estadual de saúde.

Abaixo de 200

no último fim de semana, a
média móvel de mortes ficou abaixo de 200 pela primeira vez desde abril de
2020. Segundo o boletim
Monitora Covid, da Funda-

PREGÃO PRESENCIAL – PP Nº 032/2021.
O Município de Piraí do Norte comunica que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, Nº 032/2021, para aquisição de dispositivos móveis portáteis (tablet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I)
do edital, regida pelas Leis Federal n° 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, devendo a
Licitação ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura
Municipal. Informações através do e-mail: licita.pmpn.21@gmail.com. Piraí do Norte - Ba,
22 de novembro de 2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 003/2021
O Prefeito do Município de Lapão-BA, no uso de suas atribuições
regulamentares e considerando o julgamento da CONCORRÊNCIA 003/2021
pela Comissão de Licitação, em favor da Empresa: WTM CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES LTDA CNPJ Nº 13.582.689/0001-51, com uma proposta
no valor global de R$ 7.603.029,25 (sete milhões seiscentos e três mil
vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), HOMOLOGA em 22/11/2021,
considerando vencedora por apresentar a melhor proposta de preço.
Lapão-BA – Márcio Antônio Messias da Silva - Prefeito municipal.

CNPJ N: 14.105.704/0001-33

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41-2021

3° REGISTRO DE IMÓVEIS DE SALVADOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Marivanda Conceição de Souza, Oficiala do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição da Comarca de Salvador, Estado da
Bahia, na forma da Lei, etc. em cumprimento ao disposto no artigo 26, §4° da Lei n° 9.514/97, vem intimar o Sr. Roberto Puca,
por não ter sido encontrado no endereço fornecido (conforme certificação do 2° Registro de Títulos e Documentos, registrado
sob ns° 494763 e 494762 e protocolado sob ns° 129387 e 129386), para fins de cumprimento das obrigações contratuais
relativas ao contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, firmado com o Banco Santander (BRASIL)
S/A, CNPJ sob o n° 90.400.888/0001-42, referente ao imóvel:Apartamento Designado pelo N ° 02, inscrito no Censo Imobiliário
Municipal sob n° 547.205-9, localizado no pavimento subsolo do prédio de N° 62, situado à Rua Barros Falcão, antiga Matatu
Pequeno, no Subdistrito de Brotas, Salvador/BA, Matrícula 84.422. Assim, procedo a intimação de Vossa Senhoria, para que se
dirija ao Banco Santander (BRASIL) S/A, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a partir desta data, para realizar o
pagamento dos valores em atraso (purgação da mora), bem como as que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das
despesas legais, indicado na planilha de projeção do dia 20/08/2021 como sendo no importe de R$ 4.665,21 ficando Vossa
Senhoria cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado, garante o direito da Consolidação da
Propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário. Dado e passado nesta cidade de comarca de Salvador, Estado da Bahia,
11 de novembro de 2021.AOficiala/Suboficial.

K-22,23e24/11

PUBLICAÇÃO DE EDITAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30872453.2021.CPL SFIEB.PE.0178.SESIBAR

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria de imprensa e
produção jornalística, nos moldes de Agência de Notícias, para atender o Sebrae Bahia em todo o
estado, e eventualmente fora deste, sob a coordenação da Unidade de Marketing e Comunicação UMC, de acordo com as especificações do Termo de Referência.
ABERTURA: 06/12/2021 às 08h30.
EDITAL NO SITE: https://www.scf3.sebrae.com.br/portalcf

INFORMAÇÕES: cpl.sebrae@ba.sebrae.com.br.

Salvador, 23 de novembro de 2021.
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/43079
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de carimbos e
itens afins. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a
seguir: Pregão Eletrônico nº 072/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
23/11/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 06/12/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 06/12/2021 às 10:00 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 novembro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICOM – Sindicato do Comércio Varejista de Senhor do Bonfim e Região - Ba, em
conformidade com o Estatuto da Entidade, convoca todos associados para a Assembléia Geral Extraordinária,
ocasião em que debateremos e aprovaremos os parâmetros em que se basearão as negociações com o
Sindicato dos Empregados no Comércio de Senhor do Bonfim, para se decidir as cláusulas e condições
que regerão a Convenção Coletiva de Trabalho de 2022, a ser realizada no dia 15 de Dezembro de 2021,
no horário das 18:00 às 18:30 horas, em primeira convocação, estando presente a maioria absoluta dos
associados, das 19:00 às 19:30 horas, em segunda convocação, com a presença de 1/3 dos associados
e das 20:00 às 20:30 horas, em terceira convocação com os associados que estiverem presentes na sede
do SINDICOM – Sindicato do Comércio Varejista de Senhor do Bonfim e Região - Ba, situada Praça Dr. José
Goncalves, 322, 1 andar, nesta Cidade. Ainda em conformidade com o nosso estatuto
Senhor do Bonfim 22 de Novembro de 2021.
JOSÉ FELISBERTO DA SILVA
Presidente.

LEILÃO DE IMÓVEIS

Online
Data do Leilão: 06/12/2021 a partir das 14h00

ESTE LEILÃO REFERE-SE AOS LOTES REMANESCENTES DO LEILÃO REALIZADO EM 05/11/2021
IMÓVEIS EM DIVERSAS LOCALIDADES

Objeto: Registro de preços para fornecimento de periféricos de informática (mouses, HDs externo, cabos
HDMI, Headphone, dentre outros), vide edital.
Abertura: 03/12/2021 às 09h (horário local).

LOTE 06 - TERRENO
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA
completo (descrição dos imóveis, condições de
HUMILDES
DESOCUPADO venda e pagamento) encontra-se registrado no 1º

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30874665.2021.CPL.SFIEB.PE.0196.SESIRET
Objeto: Aquisição de livros didáticos, para atender a Unidade do SESI Retiro, vide edital.
Abertura: 06/12/2021 às 09h (horário local).

Retirada dos Editais, a partir do dia 23/11/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 23/11/2021
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021
LICITAÇÃO Nº 908699

Objeto: Adaptação de Caminhão Baú já existente, para Unidade Móvel de Radiologia Médica, com todas as
instalações elétricas e hidráulicas e de estrutura, além de mobiliários e equipamentos, vide edital.
Abertura: 03/12/2021 às 09h (horário local).

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30874676.2021.CPL.SFIEB.PE.0197.SESISE

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 124/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO
DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DO TIPO PERPÉTUO, PARA ATENDER
A INFRAESTRUTURA TÉCNICA DO SESC BAHIA. ABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA: 02 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 13H30.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 134/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA
COMPOR SALAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE SESC NAZARÉ.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 03 DE DEZEMBRO DE 2021, ÀS 13H30.
Os Editais encontram-se disponíveis aos interessados através do Site: www.
sescbahia.com.br, Link “Licitações”, Licitações em aberto, Protocolo 21/01.00124–
PE, sob o Título – “AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DO
TIPO PERPÉTUO”, Protocolo nº 21/01.00134–PE, sob o Título: “AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS”, bem como no Portal de Compras do
SESC Bahia, no endereço: www.compras.sescbahia.com.br”.
Salvador, 23 de Novembro de 2021. Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO ELETRÔNICO – 036/2021 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
PARCELADO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS, DESTINADOS
AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR LOTE. Abertura
as 08:30hs do dia 06/12/2021. Os editais Poderão ser retirados no site www.itagimirim.ba.gov.br,
no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim. Edson
Lima De Assis Silva ou Consuelia Pereira Da Silva– Pregoeiros e Presidente da COPEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORRENTINA
A Câmara Municipal de Correntina, Estado da Bahia, comunica aos interessados que fará realizar no dia
10/12/2021 às 09h00min, Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº. 001/2021, para obras
e serviços de engenharia, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislação vigente, cujo
objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia na ampliação da Sede da Câmara
Municipal de Correntina-BA., para construção da garagem para estacionamento e guarda dos veículos deste
Poder Legislativo, conforme orçamento sintético da primeira etapa do Projeto, com fornecimento de mão-deobra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução, conforme especificações constantes
na planilha orçamentária, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro, anexos ao Edital. Edital e outras
informações poderão ser obtidas no setor de Licitação, através do telefone (77) 3488-2090, no horário de
8h às 12h, email: licitacmvc.correntina@yahoo.com, no site http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/
correntina/. Em 22 de novembro de 2021. Nelson da Conceição Santos – Presidente

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO-036

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 07/12/2021, às 08h:30m (oito horas
e trinta minutos – horário de Brasília), através da plataforma do Banco do Brasil www.licitacoes-e.
com.br – Licitação nº 909103, para atender despesa com aquisição de cadeiras odontológicas para
as Unidades Básicas de Saúde Dr. Fernando Luiz Gonçalves Trindade, Dr. Newton Alves de Castro e
Marcionílio Rodrigues dos Santos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços
eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na sede da
Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA,
Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial https://
sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira – Tel (77) 34418781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NO. 001/2021- TP

ção Oswaldo Cruz (Fiocruz),
foram registradas médias
de 195 óbitos no sábado e 197
no domingo.
A última vez que o total de
mortes pela doença havia ficado abaixo de 200 no país
foi em 23 de abril (198). Os
óbitos registrados sábado e
domingo são os mais baixos
desde 22 de abril (167).
A média móvel de óbitos
de sete dias é calculada somando-se os dados do dia
com os seis dias anteriores e
dividindo-se o resultado por
sete.

Com o atendimento integral
à saúde da pessoa com câncer obrigatório no Sistema
Único de Saúde (SUS), o Estatuto da Pessoa com Câncer
foi publicado ontem no Diário Oficial da União. Pela
norma, o atendimento integral inclui, por exemplo, assistência médica e psicológica, fármacos e atendimentos especializados, além de
tratamento adequado da
dor, multidisciplinar e cuidados paliativos.
O estatuto lista como direitos fundamentais da pessoa com câncer a obtenção
de diagnóstico precoce e
acesso a tratamento universal, além de informações
transparentes e objetivas sobre a doença e o tratamento.
O paciente deverá ter direito também à assistência
social e jurídica e à prioridade de atendimento (respeitadas outras como para
idosos, gestantes e pessoas
com deficiência e emergências de casos mais graves).
Em vez de ser prioridade,
passa a ser direito fundamental o acolhimento pela
própria família, em detrimento de abrigo ou instituição de longa permanência, exceto para carentes.
Também passará a ser direito, e não mais prioridade,
a presença de acompanhante durante o atendimento e
o período de tratamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO NORTE

O Presidente, conforme estatuto da COOPERATIVA FAMILIAR DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DE INHAMBUPE – COFAPI, CNPJ 43.805.235/0001-63 convoca os associados, para
o 04 de dezembro de 2021, com a presença de associados em dias em condições de votar
e ser votado, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Rua Quitiliano Silva, SN, sala, centro, em Inhambupe/BA, CEP 48.490-000, às 15h30min em primeira
convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados para deliberar
sobre os seguintes assuntos: Ordem do dia. 1- Eleição do substituto do Diretor Administrativo;
2- Contratação de Escritório de contabilidade; 3- Movimentação de associados e 4- Outros
assuntos”, Pres André Luis Neri Barreto.

CNPJ 16.430.621/0001-45

SAÚDE

À VISTA 10% DE DESCONTO
Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao

Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos e Civil
Rua D, s/nº, (lt. 24 da qd F) - Loteamento Reserva
Olhos DÁgua. Terreno c/ 317,24m². Matr. 4.798 do de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº
3.685.842 em 11/10/2021 e 1º Oﬁcial de Registro
RI local.
de Títulos e Documentos de Osasco nº 224.783 em
Lance Inicial: R$ 8.500,01
14/10/2021. Leiloeira Oﬁcial: Dora Plat - Jucesp 744.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI

AVISO DE TOMADAS DE PREÇOS Nº 006, 007 E 008/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152/2021 SRP

CNPJ N: 14.237.333/0001-43

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção de 01 (uma) quadra poliesportiva com arquibancada na Região da
Cabeceira, zona rural do Município, Data de aber tura: 08/12/2021, às 09:30h;
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção de 02 (duas) quadras poliesportivas com arquibancada na Região
de Lagoa de Estevão e Serrinha de João Marinho, zona rural do Município, Data de aber tura:
10/12/2021, às 09:30h;
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 - Objeto: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção de Praça da Creche Morada Real, Data de aber tura: 14/12/2021, às
09:30h; Local das sessões de licitação: Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia. Tipo de Julgamento: menor preço Global. Informações no Fone: 77 - 34372939 e e-mail: licitacoes.belocampoba@gmail.com. Edital e divulgação de outros atos - Diário
Oficial: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal.

CNPJ N: 13.657.937/0001-86

O município de Jussari, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0152/2021 SRP, objetivando eventual FORMAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA E PEQUENOS REPAROS EM LOGRADOUROS
PÚBLICO, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS. O envio das propostas será
realizado exclusivamente através do Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: Até às 08h30minh do dia 03/12/2021. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
Às 09h30minh do dia 03/12/2021. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10:30h do dia
03/12/2021. Horário de Brasília. O Edital encontra-se disponível no site da BLL: www.bllcompras.
org.br e pode ser solicitado pelo e-mail: licitajussari@outlook.com. Informações e dúvidas sobre
o edital devem ser encaminhadas nesse endereço de e-mail e sobre o sistema, exclusivamente,
através do Suporte BLL nos telefones (46) 35202107 e 3520-2103. Demais publicações serão
disponibilizadas no endereço: http://www.pmjussari.diariooficialba.com.br. Camila Silva Maciel –
Pregoeira oficial – Decreto 107/2021.

