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CIÊNCIA Dispositivos permitem detectar a infecção em um segundo ou menos de 30 minutos, conforme técnica usada

Testes têm resultados em tempo recorde
AGÊNCIA BRASIL
Portugal

Pesquisadores das universidades da Flórida, nos Estados Unidos, e Chiao Tung,
em Taiwan, criaram dispositivos que permitem detectar a infecção pelo novo coronavírus em um segundo
ou em menos de 30 minutos,
conforme a técnica usada.
Os estudos foram divulgados ontem na publicação
Journal of Vacuum Science
& Technology B, do Instituto
Americano de Física.
Os cientistas desenvolveram um biossensor que permite detectar em um segundo biomarcadores para o vírus. Uma equipe da Universidade de Illinois, também
nos Estados Unidos, criou
um dispositivo portátil, em
que muitos dos seus componentes podem ser impressosem3D,equepermite
obter resultados precisos a
partir de uma amostra de

saliva em menos de 30 minutos. O dispositivo é apresentado em artigo na revista
Nature Communications.
O biossensor, semelhante
ao usado para detectar glicose no sangue, permite
identificar proteínas do novo coronavírus Sars-CoV-2
por meio de um detector de
biomarcadores – semelhante na forma às tiras de papel
utilizadas nos testes de níveis de glicose – com um pequeno canal onde são colocados os fluidos a analisar.
Dentro desse ‘microcanal’, os fluidos entram em
contato com eletrodos, um
dos quais é revestido a ouro,
onde são quimicamente fixadas amostras de anticorpos específicos para o
Sars-CoV-2. No processo de
análise, um sinal elétrico é
enviado de um painel de
controle por meio do eletrodo com as amostras de anticorpos para um segundo
elétrodo, sem anticorpos.
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Esse sinal volta depois ao
painel de controle, onde é
amplificado por um transístor e convertido num determinado número – indicador
do diferencial entre o eletrodo com anticorpos e o eletrodo sem anticorpos – que
representa uma posição numa escala de concentração
de proteínas virais presentes na amostra em análise.

Saliva

Diferentemente dos feitos atualmente, testes serão feitos na saliva e por biossensor

Os biossensores são descartáveis, mas as outras partes
do dispositivo são reutilizáveis, permitindo reduzir os
custos do teste, adaptável a
outras doenças. A equipe de
cientistas de Illinois criou
ainda um dispositivo portátil
para detectar marcadores genéticosdonovocoronavírusa
partir de amostras de saliva.
Em 104 amostras de saliva, o
equipamento confirmou 28
das 30 amostras positivas para o Sars-CoV-2 e 73 das 74
negativas.

FAIXA DE GAZA

PROTESTO

Conflito tem sinais de redução

Enfermeira que cuidou de
Boris Johnson se demite

AGÊNCIA BRASIL
Gaza e Jerusalém

Os combates na fronteira
entre Israel e o grupo palestino Hamas pareceram
diminuir um pouco ontem,
sem mortes registradas em
Gaza pela primeira vez desde o início das hostilidades,
em 10 de maio, e menos ataques com foguetes palestinos de longo alcance.
Umapelodopresidentedos
Estados Unidos (EUA), Joe Biden, na segunda-feira, em
apoio a um cessar-fogo, pa-

receu passar despercebido. Israel disse que continuará, por
enquanto, com uma ofensiva
paradestruiracapacidadedas
facções armadas do Hamas e
da Jihad Islâmica, acrescentando que os ataques com foguetes continuam.
Os EUA e outras potências
mundiais têm pressionado
pelo fim da escalada mais
violenta do conflito em
anos, na qual autoridades de
Gaza afirmam que 212 palestinos, incluindo 61 crianças e 36 mulheres, foram
mortos. Ontem, não houve

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE
Torna público o adiamento do PREGÃO PRESENCIAL 25/21, objeto: aquisição de móveis, eletroeletrônicos e eletrodoméstico, para manutenção das secretarias deste município, com abertura
para o dia 02 de junho de 2021. Motivo: ajustamento na planilha orçamentária. São José do
Jacuípe/Ba, 19 de maio de 2021. Maksonei Carneiro dos Santos. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021
A Prefeitura Municipal de Itororó-Bahia, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n° 034/2021, objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de
comunicação visual para as Secretarias do Município de Itororó. A entrega e abertura das propostas serão
no dia 02 de junho de 2021, às 09:00h (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque
de Caxias, 165, Centro, Itororó-BA. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura
Municipal, das 7:00 às 13:00 horas. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo
tel. (73) 3265-1910.
Itororó-Bahia, 18 de maio de 2021. Vanessa Lapa da Silva - Pregoeira

notícia imediata de baixas
israelenses. Dez pessoas foram mortas em Israel, incluindo duas crianças, em
ataques anteriores de foguetes ou mísseis palestinos.
Em sinal de uma possível
disseminação da violência
para outras partes, os militares israelenses disseram
que suas tropas mataram um
palestino que tentou atacá-los com uma arma e explosivosimprovisadosnaCisjordânia ocupada e que derrubaram um drone perto da
fronteira com a Jordânia.

Greves foram realizadas
ontem em Jerusalém Oriental, cidades árabes dentro de
Israel e na Cisjordânia ocupada por Israel, com postagens nas redes sociais exibindo uma bandeira palestina e
pedindo solidariedade “do
mar ao rio”. O Hamas começou seu ataque com foguetes
na 2ª-feira passada, após semanas de tensão sobre um
processo judicial para despejar famílias palestinas em Jerusalém Oriental e em retaliação a confrontos da polícia
israelense com palestinos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53
PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza pública, incluindo varrição de rua, coleta de
resíduos sólidos, limpeza de bordadura e pintura de meio fio, coleta de galhos e entulhos, poda de árvores nas áreas
públicas da zona urbana e nos distritos de Ibitira e Umbaúba, conforme especificações constantes nos Anexos do
Edital. Abertura 01/06/2021, às 09:00hs, edital na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço
Global. Fone: (77) 3470-2189. Rio do Antônio, 18 de maio de 2021.Gerson de Souza Ribeiro - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Tendo em vista a realização da Tomada de Preço 05/21, PA 01.05.04.21, objeto: construção do auditório da Escola Catão Dourado, fica declarada vencedora: ABC Construção Civil LTDA, CNPJ 03.434.720/0001-53, valor: R$
341.694,47. ///////////// Homologa a Tomada de Preço 05/21, PA 01.05.04.21, objeto: construção do auditório da
Escola Catão Dourado. Vencedora: ABC Construção Civil LTDA, CNPJ 03.434.720/0001-53, valor: R$ 341.694,47.
Canarana/Ba, 18 de maio de 2021. Ezenivaldo Alves Dourado. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU
CNPJ N: 13.908.710/0001-66

ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 016/2021

Adiamento Pregão Presencial 016/2021. Devido a alterações no termo de referência, Fica Adiada a Sessão
do dia 20/05/2021 ás 09:00hs, REDESIGNA-SE a nova data para a apresentação das propostas para o dia
02/06/2021, às 14h00min. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital da licitação. Maiores
informações e consultas com o Setor de Licitações e Contratos, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às
12h00min. ou pelo e-mail: licitacaopmp21@hotmail.com. Gessica Luana, Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP N° 020/2021
O Município de Pedrão-BA torna público o aviso de licitação na modalidade: Pregão Eletrônico SRP n°
020/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PARA
ALVENARIA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OUTROS, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO
DE PEDRÃO. Cuja sessão será realizada no dia 31 de maio de 2021 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no
site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira,
horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Informações: (75) 3428-2124/2316.
Pedrão, 18 de maio de 2021. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL 018/2021

Adiamento Pregão Presencial 018/2021, Devido a alterações no termo de referência, Fica Adiada a
Sessão do dia 19/05/2021 ás 09:00hs, REDESIGNA-SE a nova data para a apresentação das propostas
para o dia 02/06/2021, às 09h00min. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital da
licitação. Maiores informações e consultas com o Setor de Licitações e Contratos, no HORÁRIO ÚNICO
de 08h00min às 12h00min. ou pelo e-mail: licitacaopmp21@hotmail.com, Gessica Luana, Pregoeira.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACU

Edelvino da Silva Góes Filho
Secretário da Administração

Uma enfermeira que atendeu Boris Johnson no ano
passado, quando o primeiro-ministro britânico foi
hospitalizado com Covid-19,
anunciou ontem a sua demissão da saúde pública, denunciando a falta de respeito do governo por sua profissão. A neozelandesa Jenny McGee, que tratou do líder conservador em abril de
2020 no Hospital St. Thomas
de Londres, fez este anúncio
como parte de um documentário da emissora britânica Canal 4, que vai ao ar
em 24 de maio, mas que teve
trechos antecipados.
“Muitos enfermeiros tiveram a impressão de que o
governo não foi eficaz” na
gestão da pandemia, comentou ela, denunciando a

“indecisão” e as “mensagens contraditórias”. Agora
“não estamos recebendo o
respeito ou o salário que merecemos”, acrescentou, referindo-se ao aumento de apenas 1% este ano na remuneração do pessoal de saúde
na Inglaterra, uma decisão
que gerou fortes protestos.
“Isso me enoja”, assegurou.
McGee explicou que havia
decidido deixar o emprego
após o ano “mais difícil” de
sua carreira, mas que esperava voltar no futuro. Depois
de ter recebido alta da unidade de terapia intensiva de
St. Thomas, o primeiro-ministro conservador agradeceu em um vídeo a dois enfermeiros, em particular,
"Jenny" e o português "Luis",
sem os quais “tudo poderia
ter sido diferente”. Johnson
reconheceu que chegou a temer por sua vida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59
AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2021
O Município de Guaratinga/BA realizará no dia 01 de junho de 2021, às 09h:00min, na Prefeitura situada na Avenida
Juscelino Kubistchek, Nº 589, Centro, Menor Preço LOTE ÚNICO, para registrar preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressoras e recargas. O Edital
no endereço www.guaratinga.ba.gov.br ou retirar na sede da ou maiores informações pelo e-mail: licitacao@
guaratinga.ba.gov.br ou tel: (73) 3277-2295. Data 18/05/2021. Ywério Campos – Pregoeiro Municipal.

REFLORA - REFLORESTADORA E AGRÍCOLA S.A.
CNPJ nº 13.587.472/0001-34 - NIRE nº 29 3 0000582-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 30/05/2021, às 10:00
na sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Zona Rural, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, para
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1. Exame e votação do balanço patrimonial e demais contas da
Administração referentes ao exercício findo em 31/12/2020; 2. Eleição da diretoria e fixação dos honorários
respectivos. Pojuca, 14 de maio de 2021. A Diretoria.

CNPJ N: 13.889.993/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 011-2021

O Município de Iaçu-BA torna publico que realizará licitação do tipo Pregão Presencial no dia 31/05/2021,
as 09:00 hs Local: Sala de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal, Av. Manoel Justiniano de Moura
Medrado, nº S/N, Centro, IAÇU/BA. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de
empresa especializada em para prestação de serviços de locação de veículos leves, maquinas e
motocicletas, para suprir as demandas das diversas secretarias deste Município, conforme solicitação,
especificações e quantitativos constante no termo de referencia. INFORMAÇÕES - Fone (75) 3325-2175,
no horário de expediente das 8:00 as 12:00hs, PREGOEIRO: Luciano Kleber Braga, Iaçu-BA, 19 de maio
de 2021.

AVISO DE EDITAL/LEILÃO ELETRÔNICO SAEB Nº 002/2021
A Secretaria da Administração do Estado da Bahia/SAEB torna público que nos termos da Lei Federal nº
8.666/93, da Lei Estadual nº 9.433/05 e da Lei Estadual nº 9.658/05 realizará LEILÃO para alienação de
bens móveis desativados de propriedade do Estado, composto de lotes contendo móveis, veículos, e
sucata de veículos, julgados disponíveis pelo Estado da Bahia.
Os bens a serem alienados estarão à disposição para visitação pública no período de 24 a 28/05 e 31/05
a 02/06/2021, na antiga Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial/SUDIC, situada
na Rodovia BR 324, KM 607/6, CIA - Simões Filho, no Almoxarifado Central do Estado, situado na Rua
Carlos Brandão da Silva, s/n, Mata Escura - Salvador, na CAR/Centro de Treinamento - CTN, situado na
Avenida Dorival Caimmy, 15649, Itapuã - Salvador, no Prédio Anexo da Estação de Trens, situado no
Largo da Calçada, s/n - Salvador e na Estação Ferroviária, situada na Avenida Afrânio Peixoto, s/n - Pátio
de Periperi - Salvador, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, por meio de agendamento prévio
que deverá ser feito no endereço eletrônico: comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71)
3115-3191 e 3117-8613.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública exclusivamente eletrônica, no endereço
eletrônico www.oscarleiloes.com.br, no dia 04/06/2021, às 09:30h.
O ato alienatório será conduzido pelo leiloeiro oficial Sr. Oscar de Menezes Palmeira, consoante sorteio
eletrônico realizado a partir do Sistema de Credenciamento nº 001/2020 - SAEB. O leiloeiro exercerá
pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las senão por moléstia ou impedimento ocasional,
situação que será substituído pelo leiloeiro oficial Sr. Orlando José Lacerda Pereira, conforme sua
indicação, atendidas as prescrições contidas no Art. 13º do Decreto Federal nº 21.981/32.
Condições de pagamento: o pagamento deverá ocorrer integralmente, à vista, por transferência ou
depósito bancário, conforme orientações do leiloeiro que serão enviadas ao arrematante através do e-mail
informado no cadastro, no prazo de 24 horas. O não pagamento integral do valor do bem arrematado
implica o cancelamento da arrematação e o direito do leiloeiro de cobrar sua comissão judicial ou
extrajudicialmente.
O licitante vencedor pagará ao leiloeiro a comissão de: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação.
Os bens objeto deste leilão serão isentos do ICMS: conforme Instrução Normativa SEFAZ nº 021, de
11.02.92, do Departamento de Administração Tributária – DAT, da Secretaria da Fazenda.
Período de retirada: de 07 a 11/06 e 14 a 18/06/2021. A retirada poderá ser efetuada no horário das 08:30
às 12:00 e das 13:30 às 16:30 horas, por meio de agendamento prévio que deverá ser feito no endereço
eletrônico: comissao.leilao@saeb.ba.gov.br.
O Edital completo e todas as informações sobre o Leilão poderão ser obtidas nos sites www.comprasnet.
ba.gov.br, www.oscarleiloes.com.br ou pelos telefones: (71) 3115-3191 e 3117-8613.

FRANCE PRESSE
Londres, Reino Unido

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial nº 025/2021-SRP; Tipo: Menor Preço Por Item; Abertura: Dia 31 de maio
de 2021, na sede da Prefeitura, às 09h00min; Objeto: registro de preços para as prestações de serviços na
confecção de mochilas/bolsas/cadernos personalizados para os professores da rede pública do município
de Várzea Nova, com a finalidade de organizar a jornada pedagógica do ano de 2021. Os interessados
terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações, com sede na
Praça José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no portal do município através
do link https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea Nova
– Bahia, 18 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ N: 14.147.938/0001-43

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Itapé: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2021 PA N.º 045/2021
TIPO MENOR PREÇO LOTE, que trata de: Registro de Preços de Materiais Descartáveis e Produtos de
Higiene e Limpeza. A disputa dar-se-á no dia 31 de Maio de 2021, ás 9:00 horas. ITAPÉ- BAHIA, 19 de
maio de 2021 (THIAGO SOUZA SILVA - PREGOEIRO). O edital estará a disposição dos interessados, no
site https://www.licitacoes-e.com.br/

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

Encontra-se aber ta na Prefeitura Municipal de Itapé: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2021 PA N.º
046/2021 TIPO MENOR PREÇO LOTE, que trata de: QUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS,
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇAO
DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ. A disputa dar-se-á
no dia 31 de Maio de 2021, ás 10:00 horas. ITAPÉ- BAHIA, 19 de maio de 2021 (THIAGO SOUZA SILVA
- PREGOEIRO). O edital estará a disposição dos interessados, no site https://www.licitacoes-e.com.br/

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

PREGÃO ELETRONICO

PREGÃO ELETRÔNICO – 017/2021 SRP – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RAMO DE
ATIVIDADE PERTINENTE A EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS, DESTINADO
AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Abertura as 09:00hs do
dia 01/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO – 018/2021 SRP – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇAO DE DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E
SCANNER, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS MENSAIS DE DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PERTINENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENVIO AO E-TCM, ARQUIVAMENTO DIGITAL, NOS
MOLDES DA LEI 13874/2020, DECRETO 10278/2020 E RESOLUÇÕES DO TCM – BA. Abertura as
09:00hs do dia 01/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO – 019/2021 SRP – objeto: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECILIZADA NA REALIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS GERENCIAIS (PLANEJAMETNO
ORÇAMENTARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE, INTERNET BANK TRANSPARECIA
PÚBLICA, RH, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO,
FROTA DE VEÍCULOS, PORTAL DE INFORMAÇÕES, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ARRECADÇÃO
MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRONICA, SERVIÇOS TÉCNICOS, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO E
MIGRAÇÃO) PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES TÉCNICAS ADMINSTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAGIMIRIM E SUAS SECRETARIAS Abertura as 11:00hs do dia 01/06/2021. PREGÃO ELETRÔNICO
– 020/2021 SRP – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE
TESTES RÁPIDOS PARA DETECTAÇÃO DA SINDROME RESPIRATÓRIO AGUDA GRAVE POR CORONA
VIRUS (SARS-COV-19) – MP 1047/2021. Abertura as 15:30hs do dia 26/05/2021. 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 – Pregoeiro e Kleuton Rosa dos Santos
Oliveira – Pregoeiro/Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 009-2021-PP

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 009-2021-PP, do tipo menor:
MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venancia Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Dec. nº 011/2021 de 04.01.2021, cujo objeto é aquisição de gás liquefeito de petróleo
(GLP) e vasilhames para atender a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal. DATA:
01.06.2021 ás 14:30 h. Inf.: Tel.: (77) 3674-2022/Email: cpl.ibipitanga@gmail.com. Edital disponível:
ibipitanga.ba.gov.br. Ibipitanga 17.05.2021. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO 017-2021-PE

A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 017-2021-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 especializada na prestação
de serviços de locação de sistemas integrados de gestão pública visando o atendimento das normas que
regulamentam o setor, destinados ao atendimento das necessidades do município de Ibipitanga. Horário,
Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 19/05/2021 a 31/05/2021 até as 08h45min horas,
Sessão: às 15h45min do dia 31/05/2021 (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, 18 de maio de 2021.Laís
Venância Oliveira Paixão Vieira - Pregoeira.

