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COVID-19 Desativação de leitos criados para atender a
demanda na pandemia foi anunciada por Marcelo Queiroga

Ministério da Saúde
começa a desabilitar
os leitos de UTI

AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse ontem que o
governo federal já está desabilitando os leitos de terapia intensiva criados para
atender a demanda de pacientes durante a pandemia
da Covid-19. Segundo ele, a
medida vai economizar cerca
de R$ 14 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde, em
um momento de ajuste nas
contas públicas do país.
De acordo com Queiroga,
em2019oBrasiltinha22,4mil
leitos de UTI habilitados. Durante a crise sanitária, o governo ampliou em mais 21,7
mil leitos. “Hoje dispomos de
mais de 42 mil leitos de terapia intensiva. Mas não foi só
habilitação, nós equipamos
esses leitos com respiradores,
monitores, bombas de infusão, bem como financiamos
[o custeio e as equipes]”, disse
durante palestra na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Sem detalhar a quantidade, Queiroga explicou que
serão mantidos os leitos na
proporção recomendada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). Antes da pan-

demia, a orientação era de 10
a 30 leitos de UTI para cada
100 mil habitantes.
“Nesse período, já estamos
fazendo a desabilitação, porque o Brasil não necessita de
42 mil leitos. Nós queremos
deixar a proporção recomendada pela OMS e estamos
ajustando o financiamento.
Porque se tivesse que manter
esses 42 mil leitos habilitados, isso impactaria em cerca
de R$ 14 bilhões no orçamento do ministério em 2022. E,
diante dos problemas fiscais,
que acometem todos os países, nós precisamos fazer um
redirecionamento
dessa
questão dos leitos de terapia
intensiva”, completou.
Queiroga destacou que,
com o avanço da vacinação,

De acordo com
Queiroga, em
2019 o Brasil
tinha 22,4 mil
leitos de UTI
habilitados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO ELETRÔNICO 13/21. Dia 10/11/21 às 9h, no site www.comprasgovernamentais.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, 27 de outubro de 2021. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

AVISO DE EDITAL: CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO SÊNIOR
O Condomínio Le Parc Residential Resort abre seleção para contratação de
pessoa jurídica para fornecer serviços de engenheiro sênior com mais de 10 anos de
experiência.
O profissional deverá comprovar ter atuado em fiscalização e ou execução de obras envolvendo
serviços de gerenciamento, fiscalização e acompanhamento da execução de obras; Revitalizações ou
recuperações de Fachadas; Coberturas e Impermeabilização para exercer o escopo previsto em edital.
O edital pode ser solicitado através do e-mail: atendimento@leparcssa.com.br. As propostas
deverão ser apresentadas no dia 29/10/2021 das 8h às 9h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO 007/2021. A Prefeitura Municipal de Capim Grosso – Bahia, torna
publico que realizará Credenciamento N° 007/2021 a partir das 08h do dia 27 de Outubro até às 12 horas do dia 31
de dezembro de 2021, CUJO OBJETO É CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO PEDREIRO,
AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL –
MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO. Capim Grosso, 26 de
Outubro de 2021, Narjara Sousa de Oliveira. PRESIDENTE DA CPL.
CREDENCIAMENTO CR 005/2021. A Prefeitura Municipal de Capim Grosso homologa o resultado
CREDENCIAMENTO CR 005/2021, cujo objeto é CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CALCETEIRO E PINTOR, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA. Empresa Credenciada: WELLINGTON
DA SILVA CARVALHO-ME R$ 24.380,80. 21/10/2021 NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2021 - O Presidente da CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na
modalidade Tomada de Preço n° 005/2021, Processo 173/2021, Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação de
empresa para Construção de uma Creche padrão FNDE tipo 02 no Bairro Pau Miúdo na sede do Município de Euclides
da Cunha – BA, conforme Termo de Compromisso de Emendas do FNDE nº 2021033764-1. Às 09:00 horas do dia
12/11/2021 e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha - Bahia, local
Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias. Maiores informações através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00
hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital seus anexos e Planilha Orçamentária no site da Prefeitura
Municipal de Euclides da Cunha – BA, https://www.euclidesdacunha.ba.gov.br ou na sala da Comissão Permanente de
Licitação, das 08h às 12h. Agnailton Evangelista dos Santos Junior - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS

A Presidente do SISEPA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLLICOS MUNICIPAIS DE AMARGOSA–BA, através de
sua subscritora LUCIANE BRITO DE ALMEIDA, portadora do RG: nº 02.027.777-66 SSP-BA e do CPF:505.532.91572, servidora pública, em pleno exercício da função de Analista de Adm. finanças, brasileira, maior, separada, Matricula
Funcional Nº 62541, Inscrito no PIS/PASEP 1260863407-0, residente e domiciliada na Rua Lauro de Freitas Nº 15,
CEP: 45.300-000, na cidade de Amargosa-Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos da Portaria
17.593/24/07/2020, do Ministério da Economia da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, (ME) CONVOCA
todos os associados (filiados) quites com suas obrigações estatutárias, e, pertencentes à base territorial do Município de
Amargosa-BA, para participarem da eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SISEPA, para o quinquênio
2021 a 2026. A eleição acontecerá no dia 11/12/2021, das 8:00 às 17:00 horas, na sede do sindicato, situado na Rua
Moreira Coelho Nº 127, Centro – CEP: 45.300-000, Amargosa–BA,O registro de chapas deverá ser feito na sede do
sindicato no prazo de 5 dias, contando da data de publicação deste edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se
o último dia. Fica estipulado o prazo de 3 dias, após a publicação da relação das chapas registradas para eventuais
impugnações. O Sindicato funcionará de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 horas, para registro de chapa e quaisquer
esclarecimentos. A posse dos membros eleitos ocorrerá logo em seguida.
Amargosa-BA, em 21 de outubro de 2021. LUCIANE BRITO DE ALMEIDA - PRESIDENTE - CPF: 505.532.915-72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/08612
Objeto: Registro de Preços unitários para futura e eventual aquisição de açúcar, café
e leite em pó. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 051/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
28/10/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 11/11/2021 às 09:30 horas. Início
da sessão de disputa de preços: 11/11/2021 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, 26 de outubro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 - SRP
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos
interessados em participar da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº 061/2021 – BB nº 904117, que tem por objeto:
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES, PARA
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS/BAHIA que a sessãode abertura do referido certame
será no dia 11/11/2021 às 09:00 horas (Horário da Bahia). Os
interessados poderão obterinformações e/ou o Edital devidamente
atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações: tel.
(0xx75) 3422-8607. E-mail:licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br.
Alagoinhas-Ba, 26/10/2021. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oﬁcial.

houve queda de 90% no número de casos e óbitos pela
covid-19 no Brasil, permitindo a adoção desse tipo de medida. “Nós temos mais de
559,5 milhões de doses de vacina [contratadas] e isso permitequepossamosassegurar
que, até o final do ano, toda a
população brasileira estará
vacinada com as duas doses.
Essa era uma meta nossa e
cumprimos e até antecipamos a aplicação de doses de
reforço”, disse, acrescentando que 68,8% da população
adulta brasileira, cerca de 120
milhões de pessoas, já estão
imunizadas com as duas doses ou dose única.
Para a campanha contra a
Covid-19 em 2022, o ministro
disse que o Ministério da Saúde prevê a utilização de 134
milhões de doses remanescentes deste ano e de doses de
novas contratações, sendo
150 milhões da vacina da Pfizer e 180 mil da AstraZeneca/Oxford. O investimento
estimado é de R$ 11 bilhões. “À
medida que [a campanha]
evoluiu, os casos e óbitos caíram. Ninguém tem dúvida
que temos que imunizar nossa população e garantir que
estejam protegidos”, disse.

Para obter a máxima proteção com os imunizantes, é preciso tomar as duas doses

Mais de 18 milhões estão com
segunda dose da vacina atrasada
Mais de 18 milhões de brasileiros que já deveriam ter
tomado a segunda dose da
vacina contra a Covid-19 para completar o ciclo de imunização estabelecido pelas
autoridades sanitárias ainda não o fizeram.
Segundo o Ministério da
Saúde, o resultado é preocupante - mesmo considerando que, na última semana, este número caiu 10%,
baixando de 20 milhões de
pessoas cuja segunda dose
da vacina estava atrasada,
para os atuais 18 milhões.
Em nota, a pasta enfatizou

que, para obter a máxima
proteção oferecida pelos
imunizantes, é preciso tomar
as duas doses da vacina.
“A recomendação da pasta
é para que os brasileiros completem o ciclo vacinal mesmo se o prazo para a segunda
doseestiveratrasado.Nocaso
das vacinas da Pfizer e da Astrazeneca, o intervalo é de
oito semanas. Já para a CoronaVac,asegundadosedeve
ser aplicada 4 semanas após
a primeira”, acrescentou o
ministério, na nota.
O Ministério da Saúde distribuiu mais de 320 milhões

de doses de vacinas contra a
Covid-19 para estados e municípios. Destas, 270 milhões
foram aplicadas. A primeira
dose foi aplicada em 153,8
milhões de brasileiros. Pouco mais de 116,1 milhões de
pessoas receberam a segunda dose ou dose única e 6
milhões a dose adicional.
Por meio da nota ministerial, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, enfatizou que a ocorrência de novos casos e de mortes em
consequência da doença
vêm caindo graças “à ampla
campanha de vacinação”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA

AVISO DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 027-2021-PP

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

CNPJ N: 13.781.364/0001-06

A COPEL torna público o pedido de RECURSO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. Tipo: Menor
Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de flores, arranjos e ramalhetes para
atender a todos os órgãos desta Prefeitura, conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa
no Edital. Impetrado pela empresa: José Fábio Reis de Oliveira Processo Administrativo - Nº
17.706/2021. O inteiro teor do Recurso encontra-se à disposição dos interessados, exclusivamente
via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com Fernanda Borges
Soares - Pregoeira. 26 de outubro de 2021.

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 027-2021-PP, do tipo
menor: MENOR PREÇO POR LOTE, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão
Vieira, designada pelo Dec. nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é a aquisição de madeira,
areia e brita para ampliação, reforma e manutenção de vias e prédios públicos do município de
Ibipitanga. DATA: 11.11.2021 ás 08:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.
com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga/BA, 26.10.2021. Laís Venância Oliveira Paixão
Vieira- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2021 OBJETO: contratação de empresa especializada
no ramo de engenharia, para prestação de serviços de reforma e construção de edificações residenciais, com
fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos com mão de obra e ferramentas, para a realização
de serviços, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, incluindo as instalações hidrossanitárias, gás
liquefeito de petróleo (GLP), elétricas, serralheria, soldagem, esquadrias, vidraçarias, gesso, marcenaria, pintura,
alvenaria e divisórias nas edificações, contempladas pelo Programa Meu Lar – 2ª (segunda) Etapa, em atendimento
à solicitação da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Tipo: Menor preço. Data da Sessão: 11 de
novembro de 2021, às 09h00minh (horário de Brasília). Local: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Luis
Eduardo Magalhaes, com sede na Rua José de Anchieta nº 187, Bairro Jardim Primavera. Luis Eduardo Magalhães/
BA, 26 de outubro de 2021- LUCAS ARAÚJO PIMENTA - Presidente da C.P. L.

ESPORTE CLUBE BAHIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e
na forma das Resolução CD nº 01/2021, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia
09 de novembro de 2021 (terça-feira), com primeira convocação às 18:30h e segunda convocação às 19:00h, 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 Poder, com a seguinte pauta:
1 – Aprovação da ata da reunião anterior;
2 – Substituição de integrante da Comissão de Ética;
3 – Deliberação sobre alterações no estatuto do Esporte Clube Bahia.
Salvador, 27 de outubro de 2021.
Leonardo Carvalho Martinez
Presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 32-2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 10/11/2021, às 08h:30m (oito horas e
trinta minutos), através da plataforma do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br – Licitação nº 904323,
visando o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com aquisição de agulhas para aplicação de
insulina e insulinas, para atender as demandas de pacientes de ordens judiciais deste município, para
futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da administração pública municipal.
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) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail:
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

TOMADA DE PREÇO – 003/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ SANTOS QUEIROZ SITUADA NESTE MUNICÍPIO. Abertura as 09:00hs do dia
11/11/2021. O edital poderá ser retirado no site www.itagimirim.ba.gov.br, no email licitacoes@itagimirim.ba.gov.br, ou na
sede da Prefeitura Municipal de Itagimirim. Consuélia Pereira da Silva – Presidente da COPEL.

PREGÃO ELETRONICO

PREGÃO ELETRÔNICO – 034/2021 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL 20 LTS (TROCA), AGUA MINERAL 500ML, AGUA MINERAL COPO 200ML, DESTINADO AO ATENDIMENTO
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Abertura as 08:30hs do dia 12/11/2021. PREGÃO ELETRÔNICO – 035/2021 – objeto:
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SPLIT
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAGIMIRIM. Abertura as 14:30hs do
dia 12/11/2021. 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 13/11/2021. 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.

CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 055/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 10/11/2021 às 10h00min PE
055/2021, PA 202/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de
material permanente, equipamento, móveis e eletroeletrônico para as necessidades dos
diversos setores das Secretarias do Município (itens remanescentes). Através da plataforma:
www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA,
27/10/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia,
torna público pela Comissão Permanente de Licitação, aos dos interessados o resultado do julgamento dos Documentos
de Habilitação da Tomada de Preços n.º 006/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para retomada
da obra de Construção de 01 (uma) Escola de 12 salas padrão FNDE na sede deste Município, conforme termo de
compromisso entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Jaborandi - Bahia, para
acompanhamento da fase de julgamento dos documentos de habilitação, abertura no dia 28 de outubro de 2021 às 9:00.
Jaborandi - Bahia, 26 de outubro de 2021. Jaime Batista de Azevedo - Presidente.
CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2021 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º
11.947/2009 e Resolução do FNDE n.º 038/2009 combinada com n.° 025/2012 e n.º 026/2013, Resolução 04/2015 e
a Lei n.º 8.666/93 e alterações, estará realizando a Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios, através de
Grupos Formais e Informais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas,
Associações e Individuais para atender a demanda da merenda escolar neste Município. O edital completo encontra-se
na sede desta Prefeitura, no período de 27/10/2021 a 18/11/2021 no horário de 08h00min às 12hs00min, sito à Av.
Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.
com.br/prefeitura/jaborandi, 26 de outubro de 2021. Marcos Antônio Matos da Silva – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021

O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu, no uso de suas atribuições e na forma da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.250 de 17 de julho de 2002, PUBLICA ERRATA referente a
publicação do AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021, veiculada no Diário Oficial
da União e Jornal de Grande Circulação no dia 25 de outubro de 2021, (https://www.cairu.ba.gov.br/site/
PublicacoesOutrosVeiculos). ONDE SE LÊ: As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m
do dia 014/11/2021 até às 09h:00m do dia 08/11/2021, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública
eletrônica será aberta às 09h:15m (horário de Brasília) do dia 08 de outubro de 2021. LEIA-SE: As propostas
comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 04/11/2021 até às 09h:00m do dia 08/11/2021, por
meio do sistema eletrônico. a sessão pública eletrônica será aberta às 09h:15m (horário de Brasília) do dia 08
de novembro de 2021. Cairu - Bahia, 25 de outubro de 2021. Carlos Benedito Guimarães da Silva, Pregoeiro
Oficial - Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

A CPL da PM de Cairu realizará licitação pública na modalidade de Tomada de Preços no dia 11.11.2021,
às 09:00H (nove horas) em sua sede. OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, de
empresa especializada para executar reforma e ampliação de creches e escolas no município de Cairu/BA,
conforme especificações constantes do anexo I do Edital nº 074/2021. Telefone: (75) 3653-2151, E-mail:
licitacao@cairu.ba.gov.br. Edital e Divulgação dos demais atos - Diário Oficial do Município - site: https://
www.cairu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Cairu - Bahia, 26 de outubro de 2021. Robson Vicente Silva dos Santos
- Presidente da CPL.

