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TRABALHO O histórico e a característica dos municípios justificam o resultado em plena pandemia

Lauro, Conquista e Luís Eduardo
lideramcriaçãodeempregos
LUIZ FELIPE FERNANDEZ

Enquanto a iminência de
uma nova onda de Covid-19
ameaça o país e contrasta
com o avanço da vacinação,
a geração de empregos em
algumas cidades da Bahia
tem merecido destaque. Os
municípiosdeLaurodeFrei-
tas,na regiãometropolitana
de Salvador, Luís Eduardo
Magalhães, no extremooes-
te, eVitória daConquista, no
sudoeste baiano, lideram os
números no estado e mos-
tram que saúde e economia
na pandemia não são ques-
tões antagônicas, mas que
andam juntas e se comple-
mentam.

Em Lauro de Freitas, fo-
ramgerados4.717novospos-
tos de trabalho formal no
mês de abril, de acordo com
dados doCaged. Logo emse-
guida, Vitória da Conquista,
com 3.474 novos empregos
gerados,eem3ºnalista, Luís
Eduardo Magalhães, com
3.023novospostos.Nogeral,
o estado da Bahia teve um
saldo positivo de 9.207 pos-
tos de trabalho neste mês,
com 52.539 admissões e
43.332 desligamentos.

O histórico e a caracterís-
tica das cidades e sua inser-
ção na “dinâmica socioeco-
nômica atípica” no cenário
de pandemia como define
Guillermo Etkin, coordena-
dor de pesquisas sociais da
Superintendência de Estu-
dos Econômicos e Sociais da
Bahia (SEI), justifica o resul-
tado acima da média. Na ci-
dadevizinhaacapital, Lauro
de Freitas, a geração de em-
pregos foi impulsionadape-
lo crescimento dos serviços
de saúde. Em Conquista, o
comércioeproduçãoderou-
pas e acessórios, principal-
mente em couro, foram de-
terminantes, enquanto que
LEM colhe os frutos do mo-
mento de alta produção e
demanda internacional do
agronegócio.

“O resultado do emprego
nestas três cidades reflete a

dinâmica socioeconômica
atípica que estamos passan-
do. Estas cidades médias
possuem destacada inser-
çãonadinâmicaregionalso-
bretudo em fluxos de co-
mércio e serviços. A geração
dos saldos positivos de em-
pregos em Lauro de Freitas
foimotivadapelaampliação
da oferta de serviços de saú-
de no município, que de-
mandou mais mão de obra
terceirizada e profissionais
a área. Em Vitória da Con-
quista,osegundomunicípio
baiano que mais gerou pos-
tos de trabalho, sua vocação
para fabricação e comércio
de vestuário foram influên-
cias decisivas para o mer-
cado de trabalho local. Já
Luís Eduardo apresenta sal-
do positivo no Comércio li-
gado ao agronegócio, que
passa por um momento de
alta produção”, explica.

Distanciamento social
Prefeita de Lauro de Freitas,
Moema Gramacho (PT) atri-
bui a diversos fatores o bom
índicedeempregosgerados,
masprincipalmentepeloes-
forço em ajudar os comer-
ciantes a se adequarem em
ummomento de necessário
distanciamento social para
evitaradisseminaçãodaCo-
vid-19. Em conversa com o
Grupo A TARDE, a petista
destacou o aplicativo “Cida-
de Solidária”, que concen-
trou diversos estabeleci-
mentos e promovia a venda
por delivery.

“Esse aplicativo ajudou
demais não só os pequenos
empresários, mas também
ajudou os trabalhadores,
deu emprego para o pessoal
da entrega”, justificou Moe-
ma, que lembrou a chegada
do Parque Shopping, inau-
gurado em março do ano
passado. Apesar das idas e
vindas do fechamento do
comércio, Moema ressalta
queoshopping tambémim-
pulsionou a geração de no-
vos postos de trabalho nas
lojas e serviços.

Números
mostram que
economia e
saúde não são
antagônicas

Augusto Isensee / Ascom LEM

LEM colhe os frutos da alta produção e demanda internacional do agronegócio

Moema destaca a estraté-
gia de “lockdown parcial”,
que consiste na testagem
nos bairros onde há denún-
cia de festas e “paredão”, pa-
ra a partir daí aplicar me-
didas específicas para a re-
gião. “Eu não fiz lockdown
completo, mas parcial. Eu
via onde tinha paredão,
mandava o 'caminhão' para
fazer os testes e fechava de
acordo com as necessidades
dos bairros, foi uma grande
diferença de Lauro em re-

lação ao comércio”, disse.
JúniorMarabá (DEM), que

assim comoMoema está no
seu segundo mandato na
Prefeitura de Luís Eduardo
Magalhães, concorda e de-
fende que as medidas sani-
tárias tomadas emconjunto
comapopulaçãoesetoresda
sociedade,comoodecomer-
ciantes, ajudou a dar uma
sobrevidaaomunicípioape-
sar da crise sanitária.

“A gente teve muita cau-
tela e consegui resguardar e

criar emprego. Soubemos
tratar a pandemia coma de-
vida atenção para proteger
vidas e, paralelo a isso, tra-
balhar bem o nosso comér-
cio. Quando existe o mo-
mento de flexibilizar, tam-
bém tem outro de criar me-
didamaisrestritivas.Nãofoi
uma decisão imposta à po-
pulação, tudo foi conversa-
do com entidades e tivemos
muita cautela.Achoque isso
contribuiu demais”, disse.

Potência do estado e no

Nordeste no ramo do agro-
negócio, LEM se beneficiou
da alta demanda por ali-
mentos em todo o mundo.
Se já representa 14% das ex-
portações da Bahia, segun-
do o prefeito, o crescimento
da produção exigiu a con-
tratação de mão de obra. O
desafio agora, diz Marabá, é
conseguir “beneficiar o pro-
duto interno” com esse co-
mércioparaoexteriorecon-
verter em benefícios para a
população.
No setor do comércio, a

cidade também ganhou
quatro restaurantes na ave-
nida principal, próxima ao
centro da cidade, que está
sendo revitalizado. “Tive-
mos a abertura de quatro
restaurantes de alto nível.
Mesmocomasrestrições,vi-
ram que a gente está orga-
nizando a cidade, melho-
rando as avenidas comono-
vo projeto que recapeou o
centro da cidade”, afirmou.

O saldo positivo na gera-
ção de empregos e o mo-
vimento nomercado de tra-
balhonãodeve ser encarado
como um sinal de franca re-
tomada da economia, alerta
Luiz Mário, especialista em
Conjuntura Econômica da
SEI. O discreto crescimento
de 1% do PIB mostra que a
realidade do estado ainda é
difícil, com a perda de ar-
recadação dos municípios e
a alta taxa de desemprego,
que deve demorar a ser cor-
rigidamesmo como avanço
da vacinação e a gradativa
retomada da economia.

LEIA A MATÉRIA NA ÍNTEGRA NO

PORTAL A TARDE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/07294
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de máscaras
cirúrgicas descartáveis, (luvas de procedimento descartável, álcool e máscaras de
proteção facial “face shield”). O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura
da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 026/2021 – Acolhimento das propostas a
partir de: 09/06/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 21/06/2021 às 09:00
horas. Início da sessão de disputa de preços: 21/06/2021 às 09:30 horas. (Horário
de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.

Salvador, 07 de junho de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

LEILÃO DE 10 IMÓVEIS
Online

Data do Leilão: 24/06/2021
a partir das 20h00

Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao
leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de
venda e pagamento) encontra-se registrado no 7º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil
de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº
2.042.805em02/06/2021e1ºOficial deRegistrode
Títulos e Documentos de Osasco nº 223.936 em
04/06/2021.LeiloeiraOficial:DoraPlat - Jucesp744.

LOTE 01 - CASA Nº 06
SALVADOR/BA - PIATÃ
Avenida Orlando Gomes, nº 1558, Subdistrito
de Itapoan. Bl. F, Condomínio Piatã Ville.
Áreas totais: priv.: 131,00m² e total:
141,94m².Matr. 4.440do7ºRI Local.
Lance Mínimo R$ 217.000,00
Mínimo à vista: R$ 195.300,00

À VISTA 10% DE DESCONTO
• APARTAMENTOS • ÁREAS DE TERRAS

CASAS • TERRENO

IMÓVEIS NA BAHIA • DISTRITO FEDERAL
GOIÁS • PARANÁ • RIO DE JANEIRO
SANTA CATARINA • SÃO PAULO

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677
BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 - REABERTURA DE LICITAÇÃO - O Município de Jaborandi - Es-
tado da Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação torna público a REABERTURA da Sessão
Pública, referente a Tomada de Preços 001/2021, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de reforma geral de unidade especializada em saúde do
Hospital Municipal Hermenegildo Dias da Silva conforme Contrato de Repasse entre o Ministério da
Saúde e o Município de Jaborandi - Bahia, reabertura para julgamento de proposta no dia 10/06/2021
às 09hs00min. na sede desta Prefeitura, na Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212, demais atos www.ba.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/jaborandi. Jaborandi
- Bahia, 08 de junho de 2021.Jaime Batista de Azevedo - Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 024/21 – CONDER
Abertura: 06/07/2021, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PIER FLUTUANTE COM PASSARELA DE ACESSO
NA FEIRA DE SÃO JOAQUIM, NOMUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA. O Edital e seus anexos estarão
à disposição dos interessados no site da CONDER (www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a
partir do dia 09/06/2021. Salvador - BA, 08 de junho de 2021. Maria Helena de Oliveira Weber - Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
PE nº 020/2021 – SRP. A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço”
Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 22/06/2021 às 8h:30min
Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br Nº 867253 PE nº 020/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas
mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual de insumos descartáveis para fluxo nasal respiratório
para atender as demandas das 11 Unidades Básicas de Saúde, do SAMU, do CAPS, do Pronto Atendimento
Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luís Eduardo Magalhães que fazem parte da Secretaria
Municipal de Saúde de Nazaré, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O
Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/
diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@
gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 07/06/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Pre-
sidente/Pregoeira
PE nº 021/2021 – SRP . A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço”
Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 22/06/2021 às 10h:30min
Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br Nº 875580 PE nº 021/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas
mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual para aquisição de soros e soluções de pequenos
e grandes volumes para atender as demandas das 11 Unidades Básicas de Saúde, do SAMU, do CAPS,
do Pronto Atendimento Municipal e do Complexo Municipal de Saúde Luís Eduardo Magalhães que fazem
parte da Secretaria Municipal de Saúde de Nazaré, conforme especificações, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no edital,, por um período de 12 meses, mediante Sistema de
Registro de Preços. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transpa-
renciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo
e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 07/06/2021. Sibele Borges Ribeiro
Morais Caldas. Presidente/Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei
Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 22/06/2021 às 13h:30min Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br Nº 867247 PE nº 022/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas mais
vantajosas para fornecimento futuro e eventual de medicamentos (Controlados), utilizado para atender as
necessidades da Assistência Farmacêutica deste município, por um período de 12 meses, mediante Sis-
tema de Registro de Preços.. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência http://pmnazare.
transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas
pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 07/06/2021. Sibele Borges
Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei
Federal nº. 10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 22/06/2021 às 14h:30min Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br Nº 875586 PE nº 023/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostasmais van-
tajosas para fornecimento futuro e eventual para contratação de empresa especializada para fornecimento
de Mobiliário para escritório e sala de aula, aparelhos eletrônicos, multimídia, equipamentos de informática
e utensílios de cozinha, para atender as atividades básicas da Secretaria Municipal de Educação e do
Desporto no desenvolvimento das atividades extra classe, projetos culturais, projetos esportivos, apoio
ao expediente e assistência às escolas da rede municipal de acordo com as quantidades e especificações
técnicas anexadas a este Termo de Referência, por um período de 12meses, mediante Sistema de Registro
de Preços.. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência http://pmnazare.transparenciao-
ficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 07/06/2021. Sibele Borges RibeiroMorais
Caldas. Presidente/Pregoeira.

SAEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB
COORDENAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 - SECRETARIA DA
ADMINISTRACAO / COORDENACAO CENTRAL DE LICITACAO.
Abertura: 23/06/2021 às 14:00h (horário de Brasília) – Objeto: Registro de Preços de Gêneros
Alimentícios para Salvador e Região Metropolitana - BB: 874408 – Família: 89.10, 89.20, 89.25 e
89.55. Site: www.licitacoes-e.com.br. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.
comprasnet.ba.gov.br e/ou www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através
do e-mail: ccl.saeb@saeb.ba.gov.br, telefone: (71) 3115-3130 Fax: (71) 3115-3128 ou presencialmente,
de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h00 – 13h30 às 18h00 no endereço: 2ª Avenida, nº 200,
Secretaria da Administração/SAEB, Coordenação Central de Licitação, Sala 101. Centro Administrativo da
Bahia – Salvador/Bahia - 08/06/2021. Rosilene Brito dos Anjos – Pregoeiro(a) Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 030/2021
CNPJ: 13.701.966/0001-06

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 21/06/2021 às 10h00min PE
030/2021, PA 128/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de
gêneros alimentícios para confecção dos kits de merenda escolar, deste Município. Através da
plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.
br. Itagibá-BA, 09/06/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - O Município de Eunápolis torna pública a realização
do Pregão Eletrônico Nº. 008/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS
FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-
-BA, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 23 de
Junho de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/
editais e www.licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município,
através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoeu-
napolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro,
CEP nº 45.821.180, Eunápolis - Bahia, Em 07 de junho de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor de Núcleo de
Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 - OMunicípio de Eunápolis torna pública a realização do
Pregão Eletrônico Nº. 009/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDA-
GEM NOMUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO TFD, por meio do
site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço Global. Sessão de Abertura das propostas: 23 de Junho de 2021,
às 14:30 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/editais e www.
licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site
http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoeunapolis@gmail.
com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.180,
Eunápolis - Bahia, Em 07 de junho de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor de Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - O Município de Eunápolis torna pública a realização
do Pregão Eletrônico Nº. 010/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LAVAGEM,
PARA ATENDER A FROTA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS/BA, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CRE-
DENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA
FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTÃO COM TARJA
MAGNÉTICA, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Percentual da Taxa Administrativa. Sessão de
Abertura das propostas: 28 de Junho de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site
www.eunapolis.ba.gov.br/site/editais e www.licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas
no Diário O?cial do Município, através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações
através do e-mail: licitacaoeunapolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes
Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.180, Eunápolis - Bahia, Em 07 de junho de 2021. José Gonçalves de
Oliveira – Gestor de Núcleo de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - OMunicípio de Eunápolis torna pública a realização do
Pregão Eletrônico Nº. 011/2021, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE
EUNÁPOLIS – BA, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, por meio do site:
www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Percentual da Taxa Administrativa. Sessão de Abertura das propostas: 29 de
Junho de 2021, às 09:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/
editais e www.licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município,
através do site http://www.eunapolis.ba.io.org.br/diarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoeu-
napolis@gmail.com ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro,
CEP nº 45.821.180, Eunápolis - Bahia, Em 07 de junho de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor de Núcleo de
Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021/SMS – BB 868542

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o PE nº 007/2021/SMS. Objeto: Registro
de Preço para aquisição de MEDICAMENTOS para cumprimento de determinações Judiciais do
Município de Lauro de Freitas - BA. Abertura de Proposta: 21/06/2021, às 09 horas, Disputa:
21/06/2021, às 11 horas (Horário de Brasília). O Edital encontra-se disponível nos endereços ele-
trônicos http://www.licitações-e.ba.gov.br. ou http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br/index.
php?url=licitacoes/editais. Tel.: (71) 3369 - 9911. Lauro de Freitas, 08/06/2021, Denise de Sousa
Alves – Pregoeira/SESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021

CNPJ N: 13.858.675/0001-18

A Pregoeira da PM de Nova Canaã - BA realizará licitação em 22/06/2021 às 08:00hs, em sua sede para futura
contratação de pessoa jurídica para Registro de Preços de Material Permanente. Edital na sede ou no portal da trans-
parência https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/Transparencia. Divulgação dos outros atos- Diário Oficial-site: www.
novacanaa.ba.org.br. Ana Paula Matos da Silva – Pregoeira. 08/06/21.

PUBLICAÇÕES DE EDITAIS
CONVITE SUPRIMENTOS Nº 30863878.2021.CPL SFIEB.PP.0026.SESIITA
Objeto: Cessão de uso de espaço físico destinado à exploração comercial de cantina escolar e
quiosque do centro esportivo com fornecimento de refeições, lanches e bebidas não alcoólicas na
Unidade Itapagipe do SESI/DR/BA.
Abertura: 15/06/2021 as 09h (horário local)

PREGÃO PRESENCIAL N.º 30863908.2021.CPL SFIEB.PP.0028.FIEB
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Portaria, com a efetiva cobertura
dos postos designados, para as unidades dos CONTRATANTES.
Abertura: 18/06/2021 as 09h (horário local)
Retirada dos Editais, a partir de 09/06/2021, no site do Portal de Compras: compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 09/06/2021
Comissão de Licitação

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2021
CNPJ: 04.393.878/0001-95

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 17/06/2021, às 10h30 (horário Brasília), fará realizar licitação namodalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipoMENOR PREÇOGLOBAL POR LOTE, paraREGISTRODE PREÇOS, para a eventual
contratação de empresa especializada para realização de serviços de análises de solo, água, vegetação, resíduo
de agrotóxico e qualidade do leite. O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico
do SENAR –, http://app3.cna.org.br/transparencia/#BA-2021, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 877072 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.

Salvador/Ba, 09 de junho de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
PREGÃO PRESENCIAL 24/21/SRP. Dia 21/06/21 às 14h. Objeto: fornecimento de materiais
elétricos, com fins de manutenção corretiva e preventiva da iluminação pública, bem como
para novas instalações de rede de iluminação pública no município. Edital: http://www.
presidentetancredoneves.ba.gov.br, na CPL. Presidente Tancredo Neves/Ba, 09/06/2021. Antônio
Jorge Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
PREGÃO PRESENCIAL 30/21. Dia 21/06/21 às 9h. Objeto: Coleta e transporte de resíduos
domiciliar, Coleta e transporte de resíduos comercial, Varrição manual coleta e transporte, Capina e
roçagem de gramíneas e arbustos, poda de arvores e rastelagem, Coleta de entulho, Conservação e
asseio da parte externa dos órgãos da administração municipal, coleta especializada dos resíduos
de saúde da sede e interior, Pintura de meio fio, Limpeza de ruas que não têm calçamento (capina
e recolhimento de sacolas avulsas), Lavagem com carro pipa de espaços públicos utilizados para
realização de feiras e eventos, Operação do depósito de resíduos sólidos do município. Edital:
www.canarana.ba.gov.br. Informações: tel. 7436562154 ou e-mail: licitacoes@canarana.ba.gov.
br. Canarana/Ba, 09 de junho de 2021. Romeu Xavier de Souza. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 - Contratante: Prefeitura Muni-
cipal de Mucugê - CONTRATO Nº 141/2021- Contratada: CONSTRUTORA JOAMAR LTDA, ins-
crita no CNPJ. Nº 09.122.206/0001-69, VALOR GLOBAL: R$ 202.568,81(duzentos e dois mil
e quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), OBJETO: Contratação de empre-
sa especializada para a prestação de serviços de engenharia com fornecimento de material e
mão-de-obra, visando a recuperação de estradas vicinais no município de Mucugê-BA, conforme
Convênio nº 896218/2019, Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa, de acordo com o me-
morial e Projeto Básico, Executivo, bem como com a proposta apresentada, os quais integram e
ficam anexos a este contrato em todos os seus termos, motivada pelo Processo Administrativo
nº 058/2021 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 02.03.002; ATIVIDADE: 1.009;
ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00-FONTE: 00000 e 992400 - VIGÊNCIA: 06 MESES; DATA DA ASSINA-
TURA: 07/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO Nº 009/2021 - Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê e a
Secretaria de Educação e Esporte de Mucugê-Ba - CONTRATO Nº 142/2021 – Contratada- PJ REFORMA S
E PINTURAS EIRELI, CNPJ N.º 24.531.792/0001-99, VALOR: R$ 249.990,00(duzentos e quarenta e nove
mil e cento e noventa reais). OBJETO: Prestação dos serviços de reparação, consertos e manutenção nas
dependências das escolas municipais localizadas no Município de Mucugê-BA, destinados ao atendimento
da demanda da Secretaria Municipal de Educação e Esportes do Município de Mucugê-BA, conforme con-
dições, especificações e quantitativos especificados no edital e respectivo termo de referência: DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 02.06.001, ATIVIDADE: 2.011; ELEMENTO: 33.90.39.00.00- FON-
TE: 71.01.00 -VIGÊNCIA: 08(oito) Meses; DATA DA ASSINATURA: 08/06/2021.


