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SALVADOR QUINTA-FEIRA 29/4/2021

INVESTIGAÇÃO Baiano assentiu à proposta do relator da CPI da Covid, Renan
Calheiros, de pedir ao STF informações da comissão que apura fake news

Coronel apoia intercâmbio
de informação entre CPIs

Marcos Oliveira / Agência Senado

CÁSSIO SANTANA

O senador Ângelo Coronel
(PSD-BA) declarou ontem
apoio à proposta do relator
da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid-19,
Renan Calheiros (MDB-AL),
em pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso a
informações da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake
news, que investiga ações de
aliados do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) nas
redes sociais.
A CPMI, parada desde o
início da pandemia, investiga ataques cibernéticos e a
utilização de perfis falsos
para influenciar os resultados das eleições 2018, bem
como atentados à democracia e ao debate público na
internet. Coronel é o presidente da comissão e a deputada Lídice da Mata
(PSB-BA), a relatora.
“O que for necessário para
contribuir à comissão da Covid, vamos contribuir. Evidente, quando nós paralisamos as atividades da CPMI
da Fake News, foi logo no
início da pandemia. Então,
não temos muita coisa. Mesmo assim, temos [dados de]
várias páginas no Facebook
e canais no YouTube que
atentam contra a vida das
pessoas, principalmente desaconselhando as pessoas a
tomar vacina”, afirmou o senador, que é suplente na comissão da Covid-19, que vai
investigar ações e omissões
do governo federal no combate à pandemia.

Ângelo Coronel é presidente da CPMI que investiga ataques cibernéticos e fake news

“Diziam que a
vacina, ao invés
de curar,
matava. Essas
páginas ficarão
à disposição se
eles [membros
da CPI da Covid]
pedirem”
ÂNGELO CORONEL, senador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA DELIBERAR SOBRE A REFORMA DO ESTATUTO
O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos – SINCOFARBA, CNPJ
nº 15.236.052/0001-39, CONVOCA seus associados, em pleno gozo dos direitos, para a reunião da
Assembleia Geral Extraordinária, dia 14/05/2021, às 14:00h e 16:00h horas, em 1ª e 2ª convocações,
na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, situada no 9º
andar do Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta, na Av. Tancredo Neves, nº 1.109, CEP 41820-021,
Salvador, Bahia, para deliberar sobre Reforma do Estatuto da Entidade. Caso seja enviado preposto
para representar a empresa, o mesmo deverá comparecer munido de procuração. Salvador, 29 de abril
de 2021. Carlos de Souza Andrade – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ N: 14.237.333/0001-43

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transportes Diversos
(pessoas e materiais) para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Tipo:
Menor Preço por Lote. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br no
qual encontra-se o edital completo. Demais publicações no site: https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial. Início da sessão de disputa eletrônica: 11/05/2021, às
09:00h. Informações: 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

CNPJ N: 16.233.439/0001-02
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICA Nº 001/2021 – O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, através da Comissão Permanente de Licitação, com fundamentos na Lei nº 12.232/2010 e Lei Federal
n° 8.666/1993, torna público pelo AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, que estão abertas as
INSCRIÇÕES de interessados em participar de Subcomissão Técnica, visando a Seleção de profissionais
formados em comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, através de sorteio
em data previamente agendada, para analisar e julgar as propostas técnicas apresentadas em licitação a ser
realizada pelo Município de Eunápolis, na modalidade CONCORRENCIA, tipo “técnica e preço”, objetivando a
Contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade no interesse do Município
de Eunápolis. As Inscrições ocorrerão entre os dias 03/05/2021 a 13/05/2021, no horário das 08h00 ás
12h, no endereço: Rua do Ceasa nº 30 - Centauro, CEP nº 45821210 Eunápolis/BA. O edital se encontra à
disposição para retirada e no site www.eunapolis.ba.gov.br - Diário Oficial do Município. A divulgação dos
outros atos-Diário poderá ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site http://www.eunapolis.
ba.io.org.br/diarioOficial. Eunápolis, 03 de maio de 2021. José Gonçalves de Oliveira, Gestor do Núcleo de
Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 - O Município de Eunápolis torna públicos a realização da Concorrência “TÉCNICA e PREÇO”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. Sessão
acontecerá: 17 de junho de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site
www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município,
através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoeunapolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua dos fundadores, nº 204, 1º
Andar – Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 03 de maio de 2021. José Gonçalves de Oliveira,
Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
O Município de Eunápolis torna público a realização do Pregão Presencial Nº. 001/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO
PÚBLICA, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E
EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES (MANUTENÇÃO EVOLUTIVA), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EUNÁPOLIS, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura: 14 de maio de
2021, às 09:00 horas, no Prédio do Núcleo de Licitações e Contratos, no endereço Rua dos fundadores, nº
204, 1º Andar – Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia. O edital se encontra à disposição para retirada
no site www.eunapolis.ba.gov.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do
Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do
e-mail: licitacaoeunapolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua dos fundadores,
nº 204, 1º Andar – Centro, CEP nº 45.820.120, Eunápolis - Bahia, Em 03 de março de 2021. José Gonçalves
de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

PARQUE EÓLICO VENTOS DA BAHIA XXIII S.A.

De acordo com Coronel, as
páginas propagavam desinformação, alegando que as
vacinas poderiam levar a
óbito. “Eles diziam que a vacina, ao invés de curar, matava. Essas páginas ficarão à
disposição se eles [membros
titulares da CPI da Covid-19]
pedirem, para que eles possam dar sequência às investigações. E tão logo a CPMI
das fake news reabra, vamos
dar sequência às investigações para banir das redes sociais esses criminosos digitais”, completou Coronel.
O relator da CPI da Covid,
senador Renan Calheiros,

prometeu na última terça-feira debater a viabilidade da iniciativa com todos os
membros da comissão, antes de qualquer tomada de
decisão.
“É importante o acesso da
comissão a tudo o que houver de conexo com o fato determinado, incluindo esses
inquéritos. Defendo que tudo o que houver de fato conexo seja apurado”, disse Renan. “Estamos trabalhando
para sistematizar as propostas do plano de trabalho. O
calendário da CPI será ajustado em função da estratégia
de apuração”, prometeu.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 19/21. Processo licitatório 59/21. Menor preço global. Dia
12/05/21 às 10h. Objeto: serviços de recepção e destinação final de resíduos sólidos
orgânicos e domiciliares em aterro sanitário. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/
pmteodorosampaio/licitacoes. Teodoro Sampaio/Ba, 28 de abril de 2021. Joseval Silva de
Argolo Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/2021 - 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 017/2021, no dia 07 de maio de 2021, às 09h00, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS IGG/IGM PARA
DETECÇÃO DO COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE WAGNER/
BA, conforme especificações nos anexos do presente edital. O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, à Rua Praça 02 de Julho, 04, Centro - Wagner – Bahia, de
segunda a sexta feira, no horário das 08h00 às 12h00, ou pelo e-mail: licitawagner01@gmail.
com. CPL, 26 de abril de 2021. – Marcio Queiroz Rocha – Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FERREIRA

PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2021-SRP. A PREGOEIRA/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE MUNIZ FERREIRA realizará licitação em 12/05/2021 às 10h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br. Nº 869527 PREGÃO ELETRÔNICO n º 028/2021-SRP Objeto: Seleção das propostas mais
vantajosas para eventual Aquisição de pedras de paralelepípedos 18/10 para atender as demandas das
atividades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Meio Ambiente, na recuperação e pavimentação
das vias urbanas deste Município, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme especificações
constantes neste Edital e Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.
munizferreira.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
munizferreiralicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3663-2113. Muniz Ferreira, 27 de abril de 2021. Carine
Barbosa Sampaio - Pregoeira/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

CNPJ N: 13.781.364/0001-06
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 005-2021-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 005-2021-PP, do tipo menor: MENOR
PREÇO POR ITEM, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec.
nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a contratação de serviços de lavagem e borracharia para frota de
veículos próprios e locados desta Prefeitura, para o exercício de 2021. DATA: 12.05.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.:
(77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/BA, 27 de
abril de 2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira – Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 006-2021-PP
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 006-2021-PP, do tipo menor: MENOR
PREÇO POR ITEM, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec.
nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a contratação de serviços de hospedagem e alimentação na sede e
zona rural do município de Ibipitanga, para diversos setores desta prefeitura. DATA: 15.05.2021 ás 08:30 h. Inf.:
Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/BA,
27.04.2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - - Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRONICO 012-2021-PE
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 012-2021-PE, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo Dec. nº
011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é Contratação de empresa para licenciamento de softwares integrados
para gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde (recepção e gabinete da Secretária de Saúde); Tratamento
fora do domicílio – TFD; Serviço Móvel de urgência – SAMU 192; Vigilância Sanitária, central de Regulação de
pacientes; Centro de abastecimento farmacêutico e Hospital Municipal, incluindo o suporte técnico especializado.. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 29/04/2021 a 13/05/2021 até as 08h30min
horas, Sessão: às 09h00min do dia 13/05/2021 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.
br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 27 de abril de 2021. Laís Venância
Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira.

CNPJ 31.782.653/0001-01 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2020 E 2019 (EM R$ EXCETO QUANDO MENCIONADO EM CONTRÁRIO)
Demonstraçãodosfluxosdecaixa
2020
2019
Relatório da Administração: De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs do exercício encerrado em 31/12/2020. A Parque
Eólico Ventos da Bahia XXIII S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelas normas da Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976), sediada em Souto Soares, Bahia, na Fluxo de caixa das atividades operacionais
883.385
590.694
Estrada Vicinal a 8,5 km a Sudoeste de Várzea do Cerco na BA427, Fazenda Várzea do Cerco, s/n. A Cia. tem por objeto social desenvolver, implantar e explorar a central geradora Prejuízo do exercício
(293.854)
(168.388)
Provisão de juros – parte relacionada
45.495
52.341
de energia elétrica de origem eólica denominada EOL Ventos da Bahia XXIII, para fins de produção e comercialização de energia elétrica.
Juros capitalizados
(248.423)
Balanço patrimonial
2020
2019
Demonstração do resultado do exercício
2020
2019
Provisão de juros sobre contratos de arrendamento
192.743
Ativo
70.461.384
8.216.154 Despesas operacionais
(304.038)
(116.047)
Circulante
20.788.680
139.173 Despesas administrativas e outras despesas operacionais
(293.854) (168.388) Variações dos ativos e passivos operacionais:
(1.187.423)
706.741
Caixa e equivalentes de caixa
20.878
21.000 Prejuízo líquido do exercício
(293.854) (168.388) Aplicações financeiras
(16.445.893)
(117.490)
Aplicações financeiras
16.563.383
117.490
Demonstração dos resultados abrangentes
2020
2019
Contas a receber – parte relacionada
(4.014.470)
Adiantamentos diversos
546
- Prejuízo do Exercício
(293.854) (168.388) Adiantamentos
(546)
Depósitos judiciais
3.031
- Resultado abrangente do exercício:
(293.854) (168.388) Despesas antecipadas
(3.031)
342.146
Contas a receber – parte relacionada
4.014.470
Tributos a recuperar
(185.689)
(683)
Tributos a recuperar
186.372
683
Demonstração
Capital Adiant.para Prejuízos
Tributos a recolher
142.624
3.675
Não Circulante
49.676.004
8.076.981
Capital
damutaçãodo
Sociala aumentode acumulaContas a pagar
18.931.920
(336.815)
Imobilizado
46.078.010
8.061.367 patrimônioliquido social integralizar capital
Total
dos
Contas a pagar – parte relacionada
2.762.508
815.908
Intangível
23.766
15.614 Saldos em 31/12/18
10.000
(9.000)
- (8.549)
(7.549) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(49.548.060) (8.076.981)
Direito de Uso de Arrendamento
3.570.927
- Subsc. de capital
6.526.000 (6.526.000)
Aquisição de imobilizado
(49.539.908) (8.061.367)
2020
2019 Adiant. para aumento
Aquisição de intangível
(8.152)
(15.614)
Passivo
70.461.384
8.216.154 de capital
- 7.085.001
- 7.085.001 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
48.664.554
7.506.287
Circulante
7.740.668
17.555 Integral. de capital
- 6.534.999 (6.535.000)
(1) Subscrição de Capital
83.064.001
6.534.999
Tributos a recolher
146.344
3.722 Prej. do exercício
- (168.388) (168.388) Redução de Capital
(26.973.064)
Contas a pagar
7.174.067
13.833 Saldos em 31/12/19 6.536.000
(1)
550.001 (176.937) 6.909.063 Capital a Integralizar
(26.434.094)
Arrendamento mercantil
420.257
550.001
83.064.001 (26.434.094)
- 56.629.907 Adiantamento para aumento de capital
Não Circulante
26.448.664
1.289.536 Subsc. de capital
19.805.737
421.287
- (26.973.064) Aquisição de principal – parte relacionada
Empréstimos–parte relacionada
19.526.833
473.628 Red. de capital social (26.973.064)
Amortização de juros sobre emprést. partes relac.
(71.002)
–
Integral.
de
capital
550.001
(550.001)
Contas a pagar–parte relacionada
3.578.415
815.908
(727.025)
–
- (293.854) (293.854) Amortização de principal sobre Emprést. partes relac.
Arrendamento mercantil
3.343.416
- Prej. do exercício
Aumento
(redução)
do
caixa
e
equival.
de
caixa
(122)
20.000
- (470.791) 36.272.052
Patrimônio líquido
36.272.052
6.909.063 Saldos em 31/12/20 62.626.937 (25.884.094)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
Capital social
36.742.843
6.535.999
Assinaturas: Diretor Presidente Paulo Alexandre Coelho Abranches, Diretor
No início do exercício
21.000
1.000
AFAC
–
550.001 Alessandro da Costa Nunes, Contador Fábio Luis de Sousa- CRC SP 237605/O1. No final do exercício
20.878
21.000
Prejuízos acumulados
(470.791)
(176.937)
Efeito de transação não caixa : baixa de Imobilizado
(11.771.687)
Notas explicativas: As demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas contábeis vigentes no Brasil. O texto integral das notas explicativas está ao dispor dos acionistas na sede da Cia..
Relatório dos auditores: As DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Parque Eólico Ventos da Bahia XXIII S.A. em 31/12/2020, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Milena dos Santos Rosa - Contadora CRC RJ-100983/O-7

Otto: CPI analisa hoje
convocar ex-ministros
O senador Otto Alencar
(PSD-BA), membro titular da
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid-19,
afirmou ontem que a comissão prosseguirá com seu roteiro programático hoje,
com a apreciação dos requerimentos de convocação de
depoentes. O primeiro a ser
chamado, na qualidade de
testemunha, será o ex-ministro da Saúde Henrique
Mandetta (DEM-MS).
Até 16h de ontem, os senadores apresentaram 176
requerimentos com pedidos de informações sobre
medidas para enfrentar a
crise sanitária, além de convites e convocações para depoimentos.
Os requerimentos começarão a ser analisados pelo
colegiado na sessão convocada pelo presidente da CPI,
senador
Omar
Aziz
(PSD-AM), marcada para hoje às 9h.
“Amanhã [hoje], às nove, a
sessão vai ocorrer. Vamos
apresentar o plano de trabalho e depois serão votados
os requerimentos de convocação de depoentes. O primeiro a ser convocado será o
Mandetta. Depois o [Nelson]
Teich, [Eduardo] Pazuello e,
por fim, o [Marcelo] Queiroga. Isto vai ser votado
amanhã”, explicou Otto.
“Depois de escutar os ministros da Saúde, vamos ouvir o atual secretário-executivo do Ministério das
Comunicações e ex-chefe
da Secretaria Especial de
Comunicação Social Fabio
Wajngarten e o presidente
da Anvisa, Antônio Barra
Torres”.
Os convocados são obrigados a comparecer e dizer a
verdade. Porém os depoentes têm o direito de não responder a perguntas que possam comprometê-los diretamente, uma vez que ninguém é obrigado a produzir
prova contra si mesmo.
A comissão tem previsão
inicial de 90 dias, prazo que

pode ser prorrogado. Além
do potencial de gerar desgastes para o governo ao longo do seu funcionamento, a
CPI será concluída com a
produção de um relatório.
Esse documento pode sugerir a aprovação de novas leis
pelo Congresso, a remessa
ao Ministério Público de
suas conclusões para possível responsabilização civil e
criminal dos investigados,
assim como servir de fundamento para novo pedido
de impeachment contra o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).

Embates

Apesar da derrota da liminar para tirar o senador Renan Calheiros (MDB-AL) da
relatoria da comissão, os
governistas devem permanecer com a tática da judicialização. Os senadores
Jorginho Mello (PL-SC) e
Eduardo
Girão
(Podemos-CE) entraram com
mandado de segurança no
Supremo Tribunal Federal
(STF) pedindo novamente o
afastamento do senador
alagoano da relatoria da
CPI. No entanto, as chance
dos pedidos vingarem é
quase nula. O objetivo seria
desgastar o senador na mídia e nas redes sociais.
CÁSSIO SANTANA

Senadores
governistas
recorreram
ontem ao STF
para tentar,
mais uma vez,
tirar Renan
Calheiros da
relatoria da CPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
TOMADA DE PREÇO 06/21. Dia 14/05/21 às 9h. Objeto: construção de Creches Infantis nos Povoados de Baixa
do Vigário e Capivara. Objeto: www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 74999528552 ou e-mail: licitacoes@
canarana.ba.gov.br. Canarana/Ba, 29 de abril de 2021. Eduardo Seixas Pimenta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

PREGÃO PRESENCIAL 11/21. Objeto: aquisição de insumos e materiais e equipamentos de fisioterapia
e SAMU. Dia 13/05/21 às 9h. ////// PREGÃO PRESENCIAL 12/21. Objeto: aquisição de material
odontológico. Dia 13/05/21 às 15h. Edital: na sede, Praça Dr. Araújo Pinho, 14. Informações: tel.
7532482489 ou http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmcoracaodemaria/diario e e-mail:
licitacaoecontrato.pmcm@hotmail.com. Coração de Maria/Ba, 29 de abril de 2021. Vanessa Mota da
C. Santos. Pregoeira.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30861106.2021.GSSA.PE.0067.SENAISD
Objeto: Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço inox e cabo de aço galvanizado, vide Edital.
Abertura: 10/05/2021 às 09h (horário local)
Retirada do Edital, a partir do dia 29/04/2021, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 29/04/2021
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 41/21. ID: 868296. Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado. Abertura
de propostas: às 8h de 11/05/21. Sessão pública: às 9h de 11/05/21. Menor preço por item. //////// PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 42/21. ID: 868300. Objeto: aquisição de materiais para retorno das aulas presenciais,
seguindo os protocolos de segurança. Abertura de propostas: às 8h de 11/05/21. Sessão pública: às 11h
de 11/05/21. Menor preço por lote. //////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 43/21. ID: 868453. Objeto: aquisição
de ferramentas, materiais e equipamentos de informática e telefonia e aparelhos eletrônicos. Abertura de
propostas: às 8h de 11/05/21. Sessão pública: às 14h de 11/05/21. Menor preço por lote. Edital: htm://
pmjequie.ba.ipmbrasil.org.br/diario e www.licitacoes-e.com.br. Informações: na CPL, Praça Duque de Caxias,
s/n, Jequiezinho, de 8 às 12h, tel. 7335268042. Jequié/Ba, 28 de abril de 2021. Juliana Bispo dos Santos.
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIPE
C.N.P.J. 13.796.289/0001-49

AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaripe torna público, a quem possa interessar, que
foi PRORROGADA para o dia 17 de maio de 2021 às 09:00horas a data da Sessão de Recebimento
dos envelopes de habilitação e proposta correspondentes à da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021,
cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA LUZIA, SÃO BERNARDO E MUNIZ BARRETO DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIPE”. Motivo: Correção da planilha orçamentária e cronograma. O edital com a planilha
e cronograma corrigidos e nova data já se encontra disponível no endereço eletrônico httpps:///www.
jagguarippe.ba.ggov.br//site//licitacoes podendo ser também solicitado através do e-mail licitajjagguariappe@
@
gmail.com, a partir do dia 29/04/2021, inclusive, no expediente normal desta Prefeitura, sito à Praça
Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - Bahia. Informações (75) 3642-2112. Renato de Jesus - Presidente
da CPL. Jaguaripe - BA, 28/04/2021.
Renato de Jesus
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL

CNPJ N: 16.434.441/0001-31
O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL TORNA PÚBLICA AS LICITAÇÕES:
Edital Pregão Eletrônico SRP nº 010/2021 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento
Futuro e Eventual de Materiais de Informática para atender as necessidades das Diversas Secretarias deste
Município de Lagedo do Tabocal/BA, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme informações
constantes neste Termo, Edital e seus anexos. Data de 12/05/2021 – Horário: 09:00hs.
Edital Pregão Presencial SRP nº 005/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para serviços de distribuição
e manutenção de fornecimento de link de internet banda larga com link dedicado IP fixo/publicado/real
na sede da prefeitura e link compartilhado para os demais órgãos indicados pela administração e nos
distritos (PSF’s e escolas especificadas no termo de referência) atendendo as necessidades do Município
de Lagedo do Tabocal. Data: 13/05/2021 – Horário: 09:00h.
Edital Pregão Presencial SRP nº 006/2021 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MAIOR DESCONTO
PERCENTUAL sobre os preços praticados no mercado, para futuro fornecimento de peças Mecânicas,
elétricas, eletrônicas, motor e assessórios, componentes de reposição Genuínos e/ou Originais de 1º
Linha, não remanufaturadas, não recondicionadas, não recuperadas, para veículos Leves, Semi-leves,
Pesados e Maquinas, pertencentes à frota do Munícipio de Lagedo do Tabocal. Data: 13/05/2021 –
Horário: 14:00h.
Edital Pregão Presencial SRP nº 007/2021 - OBJETO: Contratação de Empresa com sede na cidade de
Lagedo do Tabocal especializada em serviço de Hospedagem e alimentação no município de Lagedo do
Tabocal, para os professores, formadores e/ou coordenador do Programa de Formação de Professores
da educação Básica MEC/CAPES/UNEB; hospedagem e alimentação de prestadores de serviço de outras
localidades a serviço do município, bem como o fornecimento de refeições para os policiais (Civil, Militar e
CAESG) e detentos da delegacia municipal de Lagedo do Tabocal, mediante Sistema de Registro de Preços
, conforme informações constantes neste Termo, Edital e seus anexos. Data: 12/05/2021 – Horário:
14:00h.
Edital Chamada Pública nº 003/2021 - OBJETO: CHAMADA PÚBLICA, com objetivo de realizar o
credenciamento para Qualificação de Organizações da Sociedade Civil com a finalidade de FOMENTAR
PROJETOS E PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM SAÚDE. Data: 17/05/2021 –
Horário: 14:00h.
Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (http://www.lagedodotabocal.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail pmlt.licitacao@hotmail.com, na sede da Prefeitura Municipal
de Lagedo do Tabocal, na Rua Francisco Ezequiel Barbosa, Nº 97, Centro, das 08:00 às 12:00 horas, pelo
Telefone (73) 3556-1227.

