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PARCERIA Acordo entre a Pfizer e a farmacêutica brasileira Eurofarma vai
garantir que a vacina seja produzida no Brasil e distribuída na América Latina

Pfizer anuncia produção de
vacinas da Covid no Brasil

ELAINE PATRÍCIA CRUZ
Agência Brasil, São Paulo

devem começar a ser entregues em 2022.

A Pfizer e a BioNTech anunciaram ontem a assinatura
de uma carta de intenções
com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção de vacina contra a Covid-19. A vacina será produzida no Brasil e distribuída
em toda a América Latina.
De acordo com o comunicado das empresas, as atividades de transferência
técnica, desenvolvimento
no local e instalação de
equipamentos começarão
imediatamente. A Eurofarma vai receber o produto de
instalações dos Estados
Unidos.
A expectativa é que o laboratório brasileiro seja capaz de produzir 100 milhões de doses por ano, que

“A Eurofarma vai começar
por meio deste acordo a terminar o processo de fabricação de nossa vacina no
Brasil, o envase e a finalização no Brasil e para o resto dos países da América
Latina”, destacou o presidente da Pfizer para a América Latina, Carlos Murillo
em evento para a assinatura do acordo.
A vacina fabricada pela
Pfizer/BioNTech, chamada
de Comirnaty, já está sendo
aplicada no Brasil por meio
do Programa Nacional de
Imunizações (PNI). Mas até
então ela vinha do exterior
pronta para aplicação.
Essa vacina utiliza uma
nova tecnologia, com RNA

Comirnaty

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Estado da
Bahia – SINCAMED, inscrito no CNPJ sob n° 15.678.600/0001-80, representante da categoria econômica do
Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, Produtos Farmacêuticos, Cosméticos, Perfumarias, Artigos de
Higiene Pessoal, Artigos Ortopédicos, Produtos Químicos e Petroquímicos em todo o Estado da Bahia, convoca
todas as empresas da Categoria Econômica do Comércio Atacadista de Drogas, Medicamentos, Produtos Farmacêuticos, Cosméticos, Perfumarias, Artigos de Higiene Pessoal, Artigos Ortopédicos, Produtos Químicos e
Petroquímicos em todo o Estado da Bahia, para uma reunião de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 22 de setembro de 2021, às 9h ou 11 h, respectivamente em 1ª ou 2ª convocação, em sua sede social,
na Avenida Tancredo Neves n° 1109 – 9° andar – Edf. Casa do Comércio Deraldo Motta – Caminho das Árvores,
Salvador – Ba, CEP 41820-021 com a finalidade de deliberarem acerca da seguinte ordem do dia: a) Ratificação
da exclusão do segmento das empresas do comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos da representatividade da entidade; b) ratificação da Alteração da Denominação da Entidade; c) Alteração do Estatuto.
Salvador -Ba, 18 de agosto de 2021. Getúlio Bezerra de Araújo Júnior – Presidente em Exercício.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB
RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2021 (SUDESB / SETRE)

A Comissão de Licitação da SUDESB, em conformidade com a Lei Estadual 9.433/2005 e disposições do Edital de
Licitação, torna público o julgamento da análise das Propostas de Preços das empresas participantes na licitação
acima referida, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços e engenharia civil para reforma
dos equipamentos esportivos dos batalhões da Polícia Militar nos municípios de Vitória da Conquista, Feira
de Santana, Jequié e Lauro de Freitas/BA. Empresas classificadas: 1ª colocada: AJL Construções Ltda (CNPJ:
01.922.168/0001-17) – Fator “K”=0,70; 2ª colocada: Melo Moreira Construções e Engenharia Ltda - EPP (CNPJ:
00.783.739/0001-17) – Fator “K”=0,99. A partir da publicação deste resultado, fica aberto o prazo recursal,
conforme estabelecido no art. 202 da supracitada lei, ressaltando que já foi disponibilizada a documentação, contida
nos Envelopes de Propostas de Preços às empresas participantes, via Sistema Eletrônico de Informação – SEI e por
e-mail. Salvador/BA, 26/08/2021. Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVISO DE LICITAÇÕES

A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna público as licitações:
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2021 - OBJETO: Contratação de Instituição Financeira pública ou privada,
devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços em caráter de exclusividade para operação dos serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da
folha de pagamento dos servidores e sem caráter exclusividade convênio e consignado, para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Finanças deste Município de Lafaiete Coutinho-BA. Data:
10/09/2021 – Horário: 08:30hs.
Pregão Eletrônico SRP nº 22/2021 – OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição
de 04 (quatro) veículos de passeio, zero km, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Lafaiete Coutinho/BA, mediante Sistema
de Registro de Preços. Data: 10/09/2021 – Horário: 09:30hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.
br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel. .(73)
3541-2125. Lafaiete Coutinho, 27 de agosto de 2021. Bruna da Silva Neris - Pregoeira.

mensageiro (MRNA). Segundo a Pfizer, esse tipo de vacina carrega o código genético do vírus que contém as
instruções para que as células do corpo produzam determinadas proteínas. Ou
seja, elas atuam introduzindo nas células do organismo
a sequência de RNA mensageiro, que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus. Uma vez que
essa proteína seja processada dentro do corpo e exposta
ao nosso sistema imunológico, este pode identificá-la
como algo estranho, um antígeno e criar imunidade
contra ele.
O imunizante da Pfizer é
aplicado em duas doses. No
Brasil, a vacina recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) para ser aplicada
em adolescentes entre 12 e 17
anos. O imunizante da
Pfizer é o único autorizado
para essa faixa etária até o
momento.
A vacina Comirnaty é
produzida pela Pfizer em
parceria com a farmacêutica BioNTech, com sede na
Alemanha. Ela é uma das
principais marcas utilizadas atualmente na operacionalização do plano de
vacinação contra a Covid-19 no país.
“São indústrias privadas
que se juntam no nosso
país para desenvolver o
nosso complexo industrial
de saúde. Esse acordo vai
fortalecer nossa capacidade de produzir vacinas e
imunizar a população”, declarou o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2021

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital. Abertura
13//09/2021, às 09:00hs, o edital encontra–se na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço
Global. Fone: (77) 3470-2189. Rio do Antônio, 26 de agosto de 2021. Gerson de Souza Ribeiro – Prefeito

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2021

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 09/09/2021, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL para eventual aquisição de uniformes profissionais. 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 892431 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@
senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 27 de agosto de 2021.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CARTA CONVITE Nº 004/2021
(SUDESB / SETRE)
A Comissão de Licitação da SUDESB, em conformidade com a Lei Estadual 9.433/2005 e disposições do Edital de
Licitação, torna público o julgamento da análise das Propostas de Preços das empresas participantes na licitação acima
referida, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para execução
da complementação da construção de quadra poliesportiva (40 x 20 m), no município de Ipirá/BA. Empresas
classificadas: 1ª colocada: WSP Construtora Eireli (CNPJ: 16.894.794/0001-14) – Fator “K”=0,79; 2ª colocada:
MM Engenharia Ltda (CNPJ: 34.029.058/0001-80) – Fator “K”=0,83; 3ª colocada: Kometal Construtora Eireli (CNPJ:
09.553.614/0001-75) – Fator “K”=0,96. A partir da publicação deste resultado, fica aberto o prazo recursal,
conforme estabelecido no art. 202 da supracitada lei, ressaltando que já foi disponibilizada a documentação, contida
nos Envelopes de Propostas de Preços às empresas participantes, via Sistema Eletrônico de Informação – SEI e por
e-mail. Salvador/BA, 26/08/2021. Osvan Rodrigo dos Santos Ramos – Presidente da COPEL.

SUDESB

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO
DE DOCUMENTOS JUDICIAIS Nº 001/2021

Atendendo ao disposto no art. 25 da Resolução nº 324- CNJ, de 30/06/20, o Presidente da
Comissão Permanente de Avaliação Documental - CPAD, designado pelo Decreto Judiciário nº
403, de 14/07/20, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 2.677, de 14/08/20, faz saber a
quem possa interessar que, transcorridos 45 (quarenta e cinco) dias da data de publicação deste
Edital no DJe, não existindo oposição ou solicitação pelas partes, a Coordenação de Arquivo
– COARQ, eliminará os autos judiciais findos – seus anexos, apensos e recursos, se houver –
referentes às Execuções Fiscais de diversas Comarcas do Estado da Bahia, constantes da Listagem
de Eliminação nº 001/2021, publicada neste Diário e disponibilizada no Portal do Tribunal de
Justiça em www.tjba.jus.br > GESTÃO DOCUMENTAL > EDITAIS DE ELIMINAÇÃO.
Faz saber, ainda:
a) observou-se, ao avaliar os autos, o prazo de guarda definido na Tabela de Temporalidade
de Documentos Unificados do Poder Judiciário - TTDU, instituída pelo Programa Nacional
de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário - PRONAME - CNJ e adotada pelo
TJBA, a partir das Resoluções nºs 02/2013 e 13/2021;
b) os membros da CPAD aprovaram a listagem;
c) preservou-se amostra estatística representativa do universo de autos destinados à
eliminação, conforme prescreve o art. 30, item XX, da Resolução nº 324/2020 - CNJ;
d) publicado este Edital, não haverá desarquivamento dos documentos nele referidos, podendo
os interessados, que tiverem legitimidade para tal, dentro do prazo consignado, requerê-lo;
e) os requerimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da CPAD, exclusivamente por
mensagem de correio eletrônico, para o endereço cpad@tjba.jus.br, e terão que conter
nome, RG, contato do solicitante e justificativa, bem como indicação precisa dos autos
pretendidos, vedadas solicitações genéricas;
f) os autos requeridos pelos interessados em sua preservação somente serão entregues
após vencido o prazo consignado neste Edital, e exclusivamente ao requerente, ou seu
procurador, mediante apresentação de documento de identificação válido;
g) havendo mais de um interessado, os autos originais serão entregues ao primeiro requerente,
permanecendo os demais com cópias extraídas às suas expensas;
h) os autos requeridos deverão ser retirados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da
confirmação de recebimento do aviso de sua disponibilização para retirada, ficando os não
retirados sujeitos à fragmentação imediata;
i) objetivando a ampla publicidade, expediram-se ofícios, com cópias deste Edital, à Ordem
dos Advogados do Brasil (Seção Bahia), à Defensoria Pública do Estado da Bahia e ao
Ministério Público do Estado da Bahia;
j) com intuito de gerar extensa visibilidade, publicou-se resumo do Edital, em jornais de
grande circulação no Estado da Bahia.
Salvador, 24 de agosto de 2021
Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto
Presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental do TJBA

AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
autorizou um novo estudo
para o desenvolvimento de
uma vacina contra a Covid-19. A pesquisa será conduzida pela indústria de biotecnologia Inovio Pharmaceuticals, com sede nos Estados Unidos.
O estudo ocorrerá em diversos países além do Brasil,
como Argentina, Colômbia,
Peru, México, Estados Unidos, República Checa, Polônia, Filipinas e Tailândia. A
previsão é da participação
de 7.116 voluntários.
A autorização é para a fase
3 da pesquisa, quando é analisada a segurança e eficácia
em uma grande quantidade
de pessoas. Dois voluntários
a cada três receberão doses
de vacina e um, uma de placebo.
As fases 1 e 2 já foram realizadas nos Estados Unidos,
na Coreia do Sul e na China.
Esse é o 12º estudo clínico
para vacinas contra a covid-19 autorizado pela Agên-

cia Nacional de Vigilância
Sanitária.

CoronaVac

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade
Médica de Chongqing, na
China, mostrou que a CoronaVac, vacina da farmacêutica chinesa Sinovac
contra a covid-19, fabricada
no Brasil pelo Instituto Butantan, é capaz de dobrar,
em quem já teve a doença, a
quantidade de anticorpos
neutralizantes e multiplicar em 4,4 vezes o nível de
imunoglobulina IgG. Anticorpos neutralizantes são
responsáveis por combater
uma eventual reinfecção
pelo SARS-CoV-2).
Já o IgG está ligado ao processo de defesa do organismo no qual atuam as imunoglobulinas encontradas
na corrente sanguínea, e
também desempenha papel
fundamental na prevenção
de reinfecção viral.
Os resultados da pesquisa
foram divulgados na Cell
Discovery, publicação do
grupo britânico Nature.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 A PMCG–BA, TORNA PUBLICO TOMADA DE PREÇOS
Nº 03/21, NO DIA 13/09/21 ÁS 16H, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO
DE AREIA DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS. EDITAL SITE:
WWW.ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO/; NARJARA SOUSA OLIVEIRA. PRESIDENTE CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
CNPJ N: 13.845.466/0001-30

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2021

O Município de Teofilândia/BA, realizará Licitação: Pregão Eletrônico P/ Sistema de Registro de Preço nº 009/2021, objetivando a futura AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL)
P/ ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recebimento de proposta e habilitação de 03/09/2021
até as 08hs de 09/09/2021 - disputa as 09hs do dia 09/09/2021. A licitação ocorrerá no site www.
bllcompras.com. O Edital disponível nos sites www.teofilandia.ba.gov.br e www.bllcompras.com. Licitação PE009/2021 - ou por e-mail: licitacaoteofilandia@gmail.com (75) 32682150 - Higo Moura
Medeiros - Prefeito.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

COMUNICADO DE REMARCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021 – (SETRE / SUDESB)

O Presidente da Comissão da SUDESB comunica aos interessados em participar da licitação
acima referenciada, cujo objeto é a Contratação de empresa de engenharia visando
ampliação e reforma do Estádio do Esporte Clube Ypiranga em Salvador/BA., e com
sessão de abertura dos envelopes de habilitação então designada para o dia 26/08/2021 às
10h00min., que fica REMARCADA para o dia 31/08/2021 às 10h00min., em decorrência de
fato superveniente. Demais informações podem ser obtidas através do site www.comprasnet.
ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do email copel.sudesb@sudesb.
ba.gov.br ou telefones (71) 3116-9114. Salvador – BA. 26/08/2021 – Osvan Rodrigo dos
Santos Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021 - SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES - BA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021 - Tipo da Licitação: Menor Valor Global. Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de recadastramento imobiliário, através de aerolevantamento e georreferenciamento do
município de Barra do Mendes - Ba, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital
como Anexo I. A realização da sessão será no dia 08/09/2021 - ÀS 10:00 horas. O Edital completo está disponível
para consulta e retirada no endereço eletrônico: https://www.barradomendes.ba.gov.br . Maiores informações poderão
ser obtidas pelo e-mail licitacoes@barradomendes.ba.gov.br e telefone (74) 3654-1189. – Barra do Mendes-Ba, 26 de
agosto de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027-2021 - Tipo da Licitação: Menor Valor Global. Objeto: Registro de Preços para eventual
e futura contratação de empresa para prestação serviço de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos
odontológicos e hospitalares das unidades de saúde do município de Barra do Mendes - Ba, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra o Edital como Anexo I. A realização da sessão será no dia 10/09/2021
- ÀS 09:00 horas. O Edital completo está disponível para consulta e retirada no endereço eletrônico: https://www.
barradomendes.ba.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitacoes@barradomendes.ba.gov.br e
telefone (74) 3654-1189. – Barra do Mendes-Ba, 27 de agosto de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028-2021 - Tipo da Licitação: Menor Valor Por Lote. Objeto: Registro de Preços para aquisição
de materiais, instrumentos e equipamentos odontológicos para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município
de Barra do Mendes, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital como Anexo I. A
realização da sessão será no dia 10/09/2021 - ÀS 11:00 horas. O Edital completo está disponível para consulta e retirada
no endereço eletrônico: https://www.barradomendes.ba.gov.br . Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacoes@barradomendes.ba.gov.br e telefone (74) 3654-1189. – Barra do Mendes-Ba, 27 de agosto de 2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2021 Tipo da Licitação: Menor Valor Por Lote. Objeto: Registro de Preços para eventual
e futura contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza para manutenção das unidades de saúde do
município de Barra do Mendes - Ba, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital
como Anexo I. A realização da sessão será no dia 10/09/2021 - ÀS 14:00 horas. O Edital completo está disponível
para consulta e retirada no endereço eletrônico: https://www.barradomendes.ba.gov.br . Maiores informações poderão
ser obtidas pelo e-mail licitacoes@barradomendes.ba.gov.br e telefone (74) 3654-1189. – Barra do Mendes-Ba, 27 de
agosto de 2021 - Antonio Barreto de Oliveira-Prefeito Municipal.

Anvisa autoriza estudo de
nova vacina americana

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABUNA E ILHÉUS

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos
interessados em participar da licitação na modalidadePREGÃO
ELETRÔNICO nº 043/2021 – BB nº 892275, que tem por objeto:
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS
N E C E S S I D A D E S D O L A B O R AT Ó R I O M U N I C I PA L D E
ALAGOINHAS/BAHIA PROCESSOSFRACASSADOS PE 048/2020 E
PE 076/2020, que a sessão de abertura do referido certame será no dia
13/09/2021 às09:00 horas (Horário da Bahia). Os interessados
poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus
a n e x o s a t r a v é s d o s i t e : w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r e / o u
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações:
tel.(0xx75) 3422-8607. E-mail: icitacoes@alagoinhas.ba.gov.br.
Alagoinhas-Ba, 26/08/2021. Laiane Pereira Flores – Pregoeira

CNPJ N: 32.237.122/0001-92

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021 O Consórcio Publico Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus,
por intermédio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna público
aos interessados que se fará o Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços nº 015/2021 CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA CILINDRO E CARRINHO DE TRANSPORTE
PARA CILINDRO, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA DE SAÚDE REGIONAL, MANTIDA PELO CISCAU. Acolhimento de Propostas 08/09/2021 as 08:00, Abertura das propostas 09/09/2021 as 08:00 hs – inicio da sessão
de disputa de preços 09/09/2021 as 08:15 (horario de Brasilia).
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2021 O Consórcio Publico Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus,
por intermédio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna público
aos interessados que se fará o Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços nº 016/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A
POLICLINICA DE SAÚDE REGIONAL ITABUNA ILHEUS, MANTIDA PELO CISCAU. Acolhimento de Propostas
08/09/2021 as 08:00, Abertura das propostas 09/09/2021 as 09:00 hs – inicio da sessão de disputa de preços
09/09/2021 as 09:15 (horario de Brasilia).
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021 O Consórcio Publico Interfederativo de Saúde da Região de Itabuna e Ilhéus,
por intermédio do seu Pregoeiro, nomeado pela Portaria n° 001/2021 de 04 de janeiro de 2021, torna público
aos interessados que se fará o Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços nº 017/2021 CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, EM ATENDIMENTO A POLICLINICA DE SAÚDE REGIONAL ITABUNA ILHEUS, MANTIDA
PELO CISCAU. Acolhimento de Propostas 09/09/2021 as 08:00, Abertura das propostas 09/09/2021 as 11:00
hs – inicio da sessão de disputa de preços 09/09/2021 as 11:15 (horario de Brasilia).
O edital encontra-se a disposição dos interessados no endereço: https://www.ciscau.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Informações pelo email: licitacaociscau@gmail.com . PREGOEIRO ANDRE MAHARISHE SALUSTIANO
GOMES SANTOS PREGOEIRO. ITABUNA, 26 de agosto de 2021.

AVISO DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pelas Portarias
SMS nº 911/2019 e 184/2021, com base na Lei Municipal nº 8.631/2014, Decreto
Municipal nº 28.232/2016 (alterado pelo Decreto nº 32.202/2020), sendo
aplicada subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990,
Decreto Federal nº 7.508/2011, Lei Municipal nº 8.421/2013 e demais normas
e regulamentações aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados, a realização do seguinte certame: Chamamento Público – SMS
nº 002/2021. Processo nº 62.082/2021 – SMS. Objeto: Seleção de entidade de
direito privado, sem ﬁns lucrativos, qualiﬁcada como Organização Social na
área de Saúde, para celebrar Contrato de Gestão visando a transferência de
atividades de Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das ações
e serviços de saúde da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ADROALDO
ALBERGARIA. Recebimento dos envelopes e abertura da Sessão: 14/09/2021
às 10h. O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico:
www.compras.salvador.ba.gov.br. Salvador, 24 de agosto de 2021. José Egídio
de Santana – Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público/SMS.

A Comissão Especial de Chamamento Público/SMS, instituída pelas Portarias
SMS nº 911/2019 e 184/2021, com base na Lei Municipal nº 8.631/2014, Decreto
Municipal nº 28.232/2016 (alterado pelo Decreto nº 32.202/2020), sendo
aplicada subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 8.080/1990,
Decreto Federal nº 7.508/2011, Lei Municipal nº 8.421/2013 e demais normas
e regulamentações aplicáveis, torna público para conhecimento dos
interessados, a realização do seguinte certame: Chamamento Público – SMS
nº 003/2021. Processo nº 19.388/2020 – SMS. Objeto: Seleção de entidade de
direito privado, sem ﬁns lucrativos, qualiﬁcada como Organização Social na
área de Saúde, para celebrar Contrato de Gestão visando a transferência de
atividades de Planejamento, Gestão, Operacionalização e Execução das ações
e serviços de saúde das UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ILHA DE MARÉ,
BOM JESUS DOS PASSOS E PARAMANA – FRADES. Recebimento dos
envelopes e abertura da Sessão: 15/09/2021 às 10h. O Edital e seus Anexos
estarão disponíveis no endereço eletrônico: www.compras.salvador.ba.gov.br.
Salvador, 24 de agosto de 2021. José Egídio de Santana – Presidente da
Comissão Especial de Chamamento Público/SMS.

