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GESTÃO Prefeito informa que falta de repasses do governo federal pode
afetar as contas públicas a ponto de fechar hospitais de campanha na cidade

Bruno: situação financeira
deSalvador é ‘delicadíssima’
FERNANDO VALVERDE

O prefeito de Salvador, Bru-
no Reis (DEM), alertou para
a situação econômica "deli-
cadíssima" que o Município
enfrenta para manter a es-
trutura de combate à pan-
demia neste ano.

De acordo com o gestor, a
cidade só tem condições de
semanter comrecursospró-
prios até o mês de junho e a
falta de repasses e de finan-
ciamento do Governo Fede-
ral pode afetar as contas pú-
blicas a ponto de fechar hos-
pitais de campanha na ci-
dade e cancelar políticas pú-
blicas, comoauxíliossociais,
doaçãodecestasbásicaseaté
mesmo a operação de imu-
nização na cidade.

“Estamos segurando essa
estrutura nas costas. Os lei-
tos do Hospital Santa Clara
não tiveram suas despesas
reconhecidas e financiadas,
os 20 leitos da tenda de su-
porte respiratório não fo-
ram reconhecidos, então, a
luz que era amarela se torna
vermelha em relação às fi-
nanças. A situação do cofre
público da cidade está de-
licadíssima e estamos man-
tendotudosemajudadoGo-
verno Federal”, afirmou.

Destravaros recursospro-
venientes da União, que fo-
ram de R$ 553 milhões em
2020, para R$ 53milhões no
primeiro quadrimestre de
2021, para ajudar nas contas
públicas da capital baiana
serão o principal motivo da
viagem do prefeito à Brasí-
lia, hoje.DeacordocomBru-

no, uma reunião no Minis-
tério da Saúde está agenda-
da para tentar viabilizar o
financiamento dos leitos e
desafogar as finanças da ci-
dade.
“No primeiro quadrimes-

tre, o gasto da prefeitura foi
superior ao que temos para
pagar.Nãotemoscomoman-
ter esses níveis de investi-
mento para além do mês de
junho. Estamos entrando no
superávit, que era uma pou-
pança deixada pelo ex-pre-
feito ACM Neto. No mês de
abril, tivemos que recorrer a
essa poupança", pontuou.

Cronograma ameaçado
O prefeito recuou ainda

da intenção previamente

anunciada de vacinar 50%
dapopulaçãodacidadeatéo
mês de junho. De acordo
com ele, a redução de doses
que serãoofertadaspeloMi-
nistério da Saúde não per-
mitirão o cumprimento in-
tegral do cronograma.
"Tínhamos uma planilha,

apresentada pelo secretário
executivo do Ministério da
Saúde, com um total de do-
sesprevistasparatodooBra-
sil, emmaio, de 46milhões.
E em junho de 56 milhões.
Mas agora já sabemos que o
Ministério da Saúde confir-
mou uma redução de 12 mi-
lhões de doses. Isso impacta
diretamente Salvador", dis-
se em entrevista coletiva.

Betto Jr / Secom-PMS / Divulgação

Bruno vai a
Brasília para
tentar liberar
recursos

“A luz que era
amarela se
torna vermelha
(...) A situação
da cidade está
delicadíssima
e estamos
mantendo tudo
sem ajuda do
governo
federal”
BRUNO REIS, prefeito

ORÇAMENTO SECRETO

Deputadosdivergemsobre
CPI para apurar repasses

LUIZ FELIPE FERNANDEZ

A repercussão sobre o caso
do suposto orçamento pa-
ralelo do governo federal
utilizado para afagar os par-
lamentaresdabase foi gran-
de em Brasília. Entre os de-
putados baianos, há algu-
mas divergências sobre a
possível instauraçãodeuma
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI)paraapuraro
caso revelado pelo Estadão.
Para o deputado federal

ZéNeto (PT-BA), "cabe inves-
tigação mais profunda" do
"toma lá da cá" que estaria
sendo promovido pelo go-
verno Bolsonaro.
Em conversa com o grupo

A TARDE ontem, o vice-líder
da bancada do PTna Câmara
afirmouqueopresidenteilu-
deosseuseleitoresaorepetir
a tática de compra de apoio
no Congresso do ex-presi-
dente Michel Temer.

"Desde a época de Michel
Temer,foiissoquedeuotom
dogovernoTemer,o 'tomalá
da cá'. Aliás, uma das mais
badaladas propostas dopre-
sidente atual foi acabar com
isso, ele dizia que partido
nenhummandava nele, que
os ministros seriam técni-
cos. Tudo isso é 'disse me
disse' para iludir os que não
perceberam ainda a dimen-
sãoda tragédia quevivemos
com esse governo", analisa.
Afonso Florence, também

do PT, evitou comentar deta-
lhes do caso,mas reconheceu
a relevânciadamatériadoEs-
tadão. Segundo ele, o ponto
principal são as suspeitas de
superfaturamento e do "uso
político do orçamento para
aprovar medidas impopula-
res".ApesardeBolsonarohoje
ter maioria na Casa, uma CPI
poderia "investigarseriamen-

te acusações dessa enverga-
dura", avalia o petista.
Colega de partido de Cláu-

dio Cajado (PP-BA), vice-líder
do Governo no Congresso e
que é citado na matéria do
Estadão como um dos par-
lamentaresbeneficiadospelo
direcionamentode emendas,
o deputado Mário Negro-
monte Jr. nega que o partido
participe deste jogo político.
Segundo ele, a relação dos

parlamentares com o Palá-
cio do Planalto e diferentes
ministériossãocruciaispara
aliberaçãodosrecursos.Este
seria o caso de Cajado, que
além de ser vice-líder tam-
bém participa da Comissão
de Orçamento na Câmara.

“Sem sentido”
Se no estado a sigla se alia ao
governodo estado, a nível na-
cionalopartido,representado
na figura do presidente Ciro
Nogueira, é um dos maiores
aliados do governo Jair Bol-
sonaro. De acordo com Ne-
gromonteJr.,nãofariasentido
negociar apoio com aqueles
que já são da sua base.
“Pelo menos dentro do

meupartidonãohouve esse
'toma lá da cá', de você votar
com o governo em troca de
orçamento paralelo. O que
há, na verdade, são nossas
emendas individuais que
acontecemtodoano,quede-
morou com o problema do
orçamento pela discussão
sobreo teto, se iriapassarou
não", assegurou em conver-
sa com grupo A TARDE.
"Euporexemplo,votei con-

tra a reforma da Previdência.
Possodizer pormimquenin-
guém do governo ofereceu
nada para votar a favor", ga-
rantiu Negromonte Jr., que
disse desconhecer qualquer
tipo de “orçamento sigiloso”.

ATIVO 2019 2020
CIRCULANTE 10.418.351,43 6.477.804,29
Caixa e Equivalente de Caixa 7.269.509,60 5.779.849,04
Caixa e Bancos 27.803,76 28.949,41
Aplicações Financeiras 7.241.705,84 5.750.899,63
Outros Créditos 306.671,74 185.225,25
Outros Adiantamentos 1.751,53 -
Adiantamentos Diversos 75.949,33 -
Emprestimo a Funcionarios 400,10 -
Tributos a compensar/recuperar 194.588,31 185.225,25
Outros Créditos Fiscais 33.982,47 -
Estoque 2.842.170,09 512.730,00
Imoveis para Revenda - 512.730,00
Mercadorias, produtos e insumos 2.842.170,09 -

NÃO CIRCULANTE 101.559,68 737.459,69
Realizado a Longo Prazo 37.882,08 37.882,08
Depositos Judiciais 37.882,08 37.882,08
Imobilizado 61.275,76 697.175,77
Bens Imóveis 39.364,96 39.364,96
Móveis e Utensilios 2.760,04 2.760,04
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas 134.504,17 433.504,18
Veículos 41.885,60 378.785,60
(-) Depreciação Acumulada (157.239,01) (157.239,01)
Intangivel 2.401,84 2.401,84
Software 70.025,86 70.025,86
(-) Amortização Marca, Dir. e Patente (67.624,02) (67.624,02)

TOTAL DO ATIVO 10.519.911,11 7.215.263,98

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS 2019 E 2020 - Valores expressos em Reais
PASSIVO 2019 2020
CIRCULANTE 8.600,53 4.095,92
Fornecedores 1.996,00 557,85
Fornecedores 1.996,00 557,85
Obrigações de Curto Prazo 6.604,53 3.538,07
Obrigações Tributárias 5.707,79 3.538,07
Obrigações Trabalhistas 896,74 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.511.310,58 7.211.168,06
Capital Social Subscrito 8.929.955,00 8.929.955,00
Reservas de Lucros 1.581.355,58 1.581.355,58
Reserva Legal 2.590,98 2.590,98
Reserva de Lucros 1.578.764,60 1.578.764,60
Resultado Acumulado - (3.300.142,52)
Prejuízos Acumulados - (3.330.142,52)

TOTAL DO PASSIVO 10.519.911,11 7.215.263,98

JÁ PAGUEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGRONEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 02.808.425/0001-57

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 e 2020
DESCRIÇÃO DA CONTA 2019 2020
RECEITAS FINANCEIRAS 103.480,46 65.980,12
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 103.480,46 65.980,12
(=) LUCRO BRUTO DO PERIODO 103.480,46 65.980,12
DESPESAS COM PESSOAL - -
DESPESAS GERAIS (25.860,00) (376.545,56)
DESPESAS FINANCEIRAS (3.437,63) (2.086,53)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - (1.448,83)
DESPESAS TRIBUTARIAS (18.268,05) (6.297,75)
(=) RESULTADO OPERACIONAL 55.914,78 (320.398,55)
(-) CSLL. (4.095,17) (574,32)
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO 51.819,61 (320.972,87)
Prejuízo por ação 0,01 (0,04)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social

Subscrito Reservas de Lucros
Lucros ou Prejuízos

Acumulados Ajustes de
Exercícios
AnterioresHistórico Capital Social

Reservas de
Lucros Reserva Legal

Lucro do
Periodo

Lucros
Acumulados

( - ) Prejuizos
Acumulados Total

Saldo em 31/12/2019 8.929.955,00 1.578.764,60 2.590,98 - - - - 10.511.310,58
Capital Social - - - - - - - -
Reservas de Lucros - - - - - - - -
Reservas Legal - - - - - - - -
Lucros do Periodo - - - - 8.541,77 8.541,77 - 8.541,77
( - ) Prejuizo do Periodo - - - - - (329.514,64) - (329.514,64)
Lucros Acumulados - - - - - - - -
( - ) Prejuizo Acumulados - - - - (8.541,77) (2.979.169,65) 2.979.169,65 2.970.627,88
Ajuste de Exercicios Anteriores - - - - - - (2.979.169,65) (2.979.169,65)
Saldo em 31/12/2020 8.929.955,00 1.578.764,60 2.590,98 - - (3.300.142,52) - 7.211.168,06

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2020
Valores Recebidos de Clientes - -
Valores pagos a fornecedores (23.155,89) (1.175.553,66)
Valores pagos a empregados - -
Juros pagos - -
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES (23.155,89) (1.175.553,66)
Tributos pagos (22.628,05) (9.024,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS
EXTRAORDINÁRIOS (45.783,94) (1.184.578,60)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos 39.196,39 (304.601,96)
CAIXA LÍQ. PROVEN. DAS ATIVID. OPERACIONAIS (6.587,55) (1.489.180,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamentos de empréstimos - (480,00)
CAIXA LÍQ. GERADO PELAS ATIVID. DE FINANC. - (480,00)
Aumento nas Disponibilidades (6.587,55) (1.489.660,56)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 7.276.097,15 7.269.509,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 7.269.509,60 5.779.849,04

1. CONTEXTO OPERACIONAL - JÁ PAGUEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E AGRONEGÓCIOS S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em
Salvador - BA, constituída em 17/08/1998 com ramo de atuação em Compra e venda
de imóveis próprios e terrenos; Aluguel de imóveis próprios; Aluguel de máquinas e
implementos agrícolas sem condutor; Atividades de pecuária envolvendo a Criação de
bovinos para corte) Participação no capital social de outras sociedades (mesmo que de
outros objetivos sociais). 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade
com as práticas contábeis brasileiras e com observância às disposições contidas na
Lei das Sociedades por Ações, abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidas peloComitê dePronunciamentosContábeis - CPC, referendados
peloConselhoFederal deContabilidade -CFC.Estasdemonstrações foramaprovadaspela
Diretoria.Asdemonstraçõescontábeis foramelaboradasemconsonância comosPrincípios
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária
brasileira. 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1. Despesas Operacionais - A
sociedade não exerceu atividades operacionais neste exercício para efeitos de obtenção
de receitas.Constamdasdemonstraçõesapenasasdespesasdecorrentesdacontratação
dequadrodepessoais e seusencargos, assimcomodespesasgerais demanutenção. 3.2.
Imobilizado - Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada
calculada pelo método linear. Neste exercício, houve acréscimo de seu imobilizado,
o qual foi contabilizado pelo seu valor histórico. 3.3. Obrigações - A sociedade possui
como passivo circulante o valor de R$ 4.095,92. 4. CAPITAL SOCIAL - O capital social
é de R$ 8.929,955,00, dividido em ações ordinárias nominativas de R$ 1.00, totalmente
integralizado. 5. DEMAIS INFORMAÇÕES - 5.1.Asociedade ainda não auferiu nenhuma
receita decorrente de suas atividades.O ingresso de recursos deu-se exclusivamente aos
rendimentosdasaplicações financeiras.5.2.Ovalor do resultado líquidodoexercício foi de

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTESAO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - (Valores expressos em reais)

R$320.972,87 comoprejuízo contábil. Comonão houve lucro, não há provisões legais de
reservas nem dividendos a pagar. 5.3. Foi realizado ajuste de exercícios anteriores para
registrar a baixa de estoques inservíveis constante no balanço doanoanterior.PARECER
DA ADMINISTRAÇÃO - Examinamos as demonstrações contábeis da empresa, que
compreendemobalanço patrimonial findo em31de dezembro de 2020 e asmutações do
patrimônio líquidofindonessadata, assimcomoo resumodasprincipais políticas contábeis
e as demais notas explicativas, as quais foram todas aprovadas por esta administração.

Salvador, Ba, 31 de dezembro de 2020.
VALDEMIR ACÁCIO OSÓRIO - Sócio Administrador - CPF. 052.494.305-20.

JOSIVAL MOREIRA DOS SANTOS - Contador-CRC/BA 19.116 - CPF. 613.302.365-20.

O Presidente em exercício do Conselho de Administração da COOPERATIVA ITIUBENSE DOS TRABALHADORES
DE COLETA SELETIVA E GESTÃO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE - COOPIMA no uso de suas atribuições
estatutárias NO ARTIGO 48º - II, convoca os cooperados, que nesta data, 11/05/2021 são em número de 152
(cento e trinta) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sua sede, localizada à Rua
Antonio Pimentel da Silva, S-N, Itiúba, Bahia, 48.850-000, no dia 26/05/2021 às 15h00 (quinze horas) em primeira
convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados; às 16h00 (dezesseis horas) horas em segunda convocação,
coma presença demetademais umdos cooperados; e às 17h00 (dezessete horas) , em terceira e última convocação
com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Eleição dos membros dos
órgãos sociais.

Itiúba, Bahia, 11 de maio de 2021.
Ivanildo Felix Matias, Presidente em exercício

Ivanildo Felix Matias
Presidente exercício
74 99123-5292

coopimaitiuba@hotmail.com

COOPERATIVA ITIUBENSE DOS TRABALHADORES DE COLETA SELETIVA
E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOMEIO AMBIENTE - COOPIMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021-DPE/BA
PE nº 02/2021 - OBJETO: Aquisição de licenças de uso (subscription) de software
necessário para uso da equipe de engenharia desta Defensoria Pública do Estado da
Bahia, conforme especificações e quantidades estabelecidas. Os produtos devem
possuir garantia de atualização das versões e suporte técnico pelo prazo contratado
de 36 (trinta e seis) meses, na modalidade de assinatura (neste modelo o cliente não
possui a licença perpetuamente, apenas o direito de uso por determinado período),
conforme quantidades, características, informações e especificações constantes na
seção II Termo de Referência, objeto da licitação. Data de Abertura: 28/05/2021
às 11h00min (horário local). Os interessados poderão obter as informações no
horário das 8:00 às 17:00 horas (segunda a sexta-feira), na Av. Ulisses Guimarães,
n° 3386, Ed. Multicab Empresarial- Sussuarana, Salvador-Bahia, CEP- 41.219-
400, pela internet nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.defensoria.ba.def.br.
Informações através do telefone: Tel. (71) 3117-9075 ou (71) 98399-9861, assim
como por meio do e-mail: laurindo@defensoria.ba.def.br.

Salvador, 10/05/2021. Laurindo G. Matos. Pregoeiro.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 01/2020-DPE/BA

PE nº 01/2021 - OBJETO: Ata de Registro de Preços visando a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuados de copa e cozinha,
para diversas unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia- DPE/BA que
estiverem em pleno funcionamento, na Capital, no Interior e Região Metropolitana
de Salvador, conforme quantitativo, especificações e condições definidas na Seção
II do Termo de Referência do objeto da licitação. Data de Abertura: 27/05/2021
às 11h00min (horário local). Os interessados poderão obter as informações no
horário das 8:00 às 17:00 horas (segunda a sexta-feira), naAv. Ulisses Guimarães,
n° 3386, Ed. Multicab Empresarial- Sussuarana, Salvador-Bahia, CEP- 41.219-
400, pela internet nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.defensoria.ba.def.br.
Informações através do telefone: Tel. (71) 3117-9075 ou (71) 98399-9861, assim
como por meio do e-mail: copel@defensoria.ba.def.br.

Salvador, 10/05/2021. Jadilson P. Silva. Matos. Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO VI CONGRESSO DOS
BANCÁRIOS DE JEQUIÉ E REGIÃO

O Presidente Sindicato dos Bancários de Jequié e Região, no uso de suas atribuições que lhe confere
o estatuto, convoca todos os associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada no dia 19.06.2021 (sábado) às 9 horas, através da plataforma ZOOM de forma
remota/virtual, cujo acesso se dará mediante acesso: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZEtfuCprzguHtNYxoSkSMYifCDv4qP1VMlN ou pelo site www.bancariosjequie.com.br, onde estarão
disponíveis todas as informações necessárias para a apreciação/deliberação com a seguinte
ordem do dia: 1) Realização do VI Congresso do Sindicato dos Bancários de Jequié e Região;
2) Apreciação e aprovação do Regimento, para VI Congresso do Sindicato dos Bancários de Jequié
e Região; 3) Eleição da mesa diretiva do congresso; 4) Alteração estatutária conforme proposta
a ser apresentada. As Assembleias para eleição dos delegados, nos locais de trabalho deverão
ocorrer entre o período de 17 de maio de 2021 à 11 de junho de 2021. Jequié (BA), 17 de maio de
2021. Fabiano Nascimento Miranda - Presidente.

Na luta de sempre por um novo amanhã
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JEQUIÉ E REGIÃO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA N.º 30860477.2021.CPL SFIEB.PP.0022.SESIITA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de perfuração, completação e
instalação de 01 (um) poço tubular no SESI/Unidade Itapagipe. A referida unidade está situada na
Av. Tiradentes, nº 1454 – Caminho de areia, Salvador – Bahia.
Abertura: 28/05/2021 às 09h (horário local)

Retirada do Edital, a partir do dia 12/05/21, no site do Portal de Compras: https://compras.fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br

Salvador, 12/05/2021

Comissão de Licitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2021/16264
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento e na distribuição de
água mineral potável sem gás, por demanda, nas unidades do Poder Judiciário do
Estado da Bahia, de forma continuada, no âmbito da capital, por um período de 12
(doze) meses. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 021/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
13/05/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 25/05/2021 às 09:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 25/05/2021 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, 11 de maio de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
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 8.666/1993Abertura: em25/05/2021 às 08h:30min Nº 867254PE nº 013/2021 –
SRP Objeto: seleção de propostas destinadas aquisição de Frango in natura para atender às necessidades das Escolas
da Rede Municipal de Ensino Infantil, Ensino Fundamental, EJA, Educação do Campo, Educação Especial e Programa
Mais Educação, DAE – Departamento de Alimentação Escola, de acordo com as quantidades e especificações
técnicas, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital
e seus Anexos. 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, 11/05/2021. 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 25/05/2021 às 10h:30min Nº 867252 PE nº 014/2021
– SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual para aquisição de fórmulas
infantis, leite em pó e suplemento alimentar, para atender as demandas 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, 11/05/2021. 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 25/05/2021 às 13h:30min Nº 871955 PE nº 015/2021
– SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual para aquisição de fraldas
descartáveis para atender as demandas 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, 11/05/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas.
Presidente/Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO A CPL torna público que será realizado Pregão Presencial, do tipo “menor preço por Lote”
Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiada a Lei nº. 8.666/93 Abertura: 24/05/2021 PP 002/2021-SRP às 9:00 Obj:
Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário e fornecimento de Urnas Funerárias, para
atender as famílias que encontram-se em vulnerabilidade social, acompanhadas pelo CRAS. Conforme especificações
e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8666/93. O Edital completo poderá ser obtidos no diário oficial do
município desta Prefeitura www.nazare.ba.io.org.br Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré
- Ba, 11/05/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira.
TP 002/2021. A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº.
8.666/93 Abertura: 28/05/2021 Republicação TP 002/2021 às 08:30 h Obj: Contratação de empresa para prestação
de serviços de engenharia com fornecimento total de mão de obra e materiais para execução de obra de construção
de uma escola de um pavimento de seis salas de aula para servir de nova sede para a Escola Municipal Dom Bosco,
conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. O
Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do município desta Prefeitura http://pmnazare.transparenciaoficialba.
com.br/diariooficial Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 10/05/2021. Sibele Borges
Ribeiro Morais Caldas – Presidente/Pregoeira

CAMARAMUNICIPAL DE BONITO - BAHIA
CNPJ: 16.245.375/0001-51

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021 PROCESSO Nº 028/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO, Estado da Bahia, por meio do Presidente Municipal, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as
condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: locação de software de informática contendo os
seguintes módulos: Contabilidade Pública; Tesouraria; Recursos Humanos; Patrimônio; Controle Interno;
SIGA. O recebimento dos envelopes será realizado pela Comissão Permanente de Licitações até o dia
24/05/2021, as 12:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Câmara Municipal e a sessão de
abertura dos envelopes e julgamento das propostas ocorrerá no dia 27/05/2021 na sala de reuniões da
Câmara Municipal. Informações complementares, edital e seus anexos, poderão ser obtidas no site: www.
camarabonito.ba.gov.br ou fisicamente na sede da Câmara Municipal de Bonito, praça Benedito Mina, s/n,
ou através do telefone (075) 3343-2142 e e-mail: camarabonitoba@outlook.com Bonito-BA, 11 de maio
de 2021. WENDEL DE SOUZA PRIMO Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2021 PROCESSO Nº 029/2021.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO, Estado da Bahia, por meio do Presidente Municipal, torna público
a abertura de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, mediante as
condições estabelecidas no edital, para o seguinte objeto: contratação de fornecimento parcelado e
contínuo de combustível, do tipo gasolina comum, para abastecimento dos veículos oficiais e contratados
da Câmara Municipal de Bonito/BA. O recebimento dos envelopes será realizado pela Comissão Permanente
de Licitações até o dia 24/05/2021, as 12:00 horas, na sala do Departamento de Licitações da Câmara
Municipal e a sessão de abertura dos envelopes e julgamento das propostas ocorrerá no dia 27/05/2021
na sala de reuniões da Câmara Municipal. Informações complementares, edital e seus anexos, poderão
ser obtidas no site: www.camarabonito.ba.gov.br ou fisicamente na sede da Câmara Municipal de Bonito,
praça Benedito Mina, s/n, ou através do telefone (075) 3343-2142 e e-mail: camarabonitoba@outlook.
com Bonito-BA, 11 de maio de 2021. WENDEL DE SOUZA PRIMO Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURAMUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 007-2021-PP
AP.M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 007-2021-PP, do tipomenor:
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 contratação de empresa para
prestação de serviços gráficos para diversos setores desta Prefeitura.. DATA: 24.05.2021 ás 08:30
h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br.
Ibipitanga 11.05.2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 014-2020-PE
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 014-2021-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 serviços
técnicos de Engenharia e Arquitetura nas atividades de planejamento, elaboração, detalhamento,
correção e/ou revisão de projetos; bem como, Assessoria Técnica, apoio, supervisão e fiscalização
das obras, suporte técnico ao setor de prestação de contas e alimentação dos sistemas de captação
de recursos SICONV, SIMEC, SISMOB, SICON, FNS, bem como acompanhamento nas licitações
de obras e serviços de engenharia com emissão de parecer técnico assinado e carimbado por
profissional habilitado, sob responsabilidade das secretarias da Prefeitura Municipal de Ibipitanga.
Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 12/05/2021 a 24/05/2021 até as
08h30min horas, Sessão: às 15h00min do dia 24/05/2021 (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,
11 de maio de 2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira.

PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL
CNPJ N: 16.434.441/0001-31

AVISO: O PREGOEIRO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE LAGEDO DO TABOCAL TORNA PÚBLICAS AS LICITAÇÕES:

Edital Pregão Presencial SRP nº 008/2021 - OBJETO: Contratação de Agente de Integração de Estágios, visando
à prestação de serviços continuados referentes ao recrutamento, à seleção, à administração da concessão e ao
acompanhamento das atividades de estágio de estudantes do ensino superior, ensino médio, educação especial e
educação profissional, vinculados à estrutura do ensino público ou privado, para a concessão de bolsas de estágio,
não obrigatório, para o atendimento da demanda das diversas Secretarias, Órgãos e Setores do Município de Lagedo
do Tabocal - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data de
20/05/2021 – Horário: 14:00hs.
Edital Pregão Eletrônico SRP nº 011/2021 - OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa para o
fornecimento de gases medicinais com a locação de cilindros, para atender as demandas da Secretaria Municipal
de Saúde no município de Lagedo do Tabocal-Bahia, conforme termo de referência e planilha neste edital. Data:
20/05/2021 – Horário: 09:00h.
Edital Pregão Eletrônico SRP nº 012/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de
dois (dois) veículos, zero km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município de
Lagedo do Tabocal-BA, conforme descrição no Termo de Referência. Data: 20/05/2021 – Horário: 11:00h.
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 PrefeituraMunicipal de Lagedo do Tabocal, na
Rua Francisco Ezequiel Barbosa, Nº 97, Centro, das 08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (73) 3556-1227.


