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“INDÚSTRIA” Vereadora apresenta
denúncia ao MP-BA sobre multas da
Transalvador
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Raphael Müller / Ag. A TARDE

PRESSÃO Categoria exige respeito ao piso salarial
nacional e ao reajuste já promulgado pela Casa Legislativa

CMS tem sessão
tensa com protesto
de agentes de saúde

JOÃO GUERRA

O clima da sessão da Câmara
Vereadores de Salvador ontem foi de tensão, com a galeria lotada pelos agentes de
saúde do município que protestam pelo respeito ao piso
salarial nacional da categoria e o reajuste promulgado
pela CMS, após a derrubada
do veto do prefeito Bruno
Reis (União Brasil) sobre o
tema.
Os servidores vibravam
quando vereadores que
apoiaram a causa dos agentes entravam no plenário ou
apareciam no telão.
Os vereadores da base do
governo só entraram no plenário após a sessão começar

e foram recebidos com vaia
e chamados de traidores pelos servidores.
Os alvos preferidos das
vaias foram o líder do governo, vereador Paulo Magalhães Junior (União Brasil)
e Kiki Bispo.
O primeiro a subir na tribuna popular foi o representante dos agentes, Rodolfo
Rofrigues. "Vergonha do prefeito Bruno Reis em relação
aos agentes da cidade de Salvador. A lei tem que ser cumprida. Vamos mostrar a resposta a isso nas urnas. Não só
em 2022, como em 2024. Vamos gravar as faces dos vereadores que votaram contra
a nossa categoria. Não vamos
retroceder à EC 120. Faça va-

ler o que foi decidido na última sessão, prefeito!".
Paulo Cerqueira e Marizete Pires também pediram o
cumprimento do pagamento do piso salarial, já assegurado com a aprovação da
PEC 120 pelo Congresso Nacional. “Em 2014, o prefeito
ACM Neto não pagou o nosso piso de forma autoritária.
De lá pra cá, estamos sem o
piso nacional e sem o reajuste”, discursou Cerqueira.
Logo depois, os ânimos se
exaltaram ainda mais, com
o revezamento de vereadores da base e da oposição na
Tribuna.
No entendimento de Augusto Vasconcelos (PCdoB),
“o tema em debate é matéria

Servidores lotam as galerias da Câmara de Salvador para exigir direito a reajuste

vencida e os direitos dos
agentes comunitários foram assegurados e aprovados com a queda do veto”.
Por sua vez, o vereador Kiki
Bispo (União Brasil) informou que o prefeito Bruno
Reis vem buscando entendimento sobre a matéria.
Houve um princípio de tumulto e o presidente Geraldo
Jr. encerrou a sessão. Imediatamente após deixar o seu lugar na mesa diretora, antes de

sair do plenário, Geraldo comentou sobre a sessão e se
disse decepcionado com as
estratégias utilizadas pelo governo e por sua base na Casa
para não dar prosseguimento
as demandas dos agentes de
saúde: “Falta razoabilidade”.
Último a subir na tribuna
popular para falar, em conversa com o Portal A TARDE, o
vereador Henrique Carballal
(PDT) lamentou a postura dos
seus colegas da base de go-

vernoecobrouoprefeitoBruno Reis, para que dê uma solução aos agentes de saúde.
“A Câmara aprovou a lei
respeitando a Constituição
Federal e o prefeito, apesar
de agir como assessor do
ex-prefeito ACM Neto ter vetado, a Câmara derrubou o
veto e, portanto, ele tem que
cumprir a lei”, comentou.
CONFIRA A ÍNTEGRA DA MATÉRIA
NO PORTAL A TARDE

FISCALIZAÇÃO

SENADO

Moema é multada por compra irregular

PL que amplia rol da ANS
deve ser votado terça-feira

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) acatou
ontem a denúncia contra a
prefeita de Lauro de Freitas,
Moema Gramacho (PT), em
razão de irregularidades na
compra de peças para veículos, no exercício de 2017. A
denúncia foi apresentada
por Lindeval Siqueira da
Costa Júnior.
De acordo com a denúncia,
o Lote do edital do pregão
eletrônico n° 001/2017 era
destinado a aquisição de peças para o conserto de veículo

semaredireção,porémpeças
listadas eram específicas para veículos com ar-condicionado. Foi considerado ainda

TCM aponta
inadequação
em pregão para
peças de carros
realizado
em 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

Processo Administrativo nº 147/2022
DECISÃO ADMINISTRATIVA
Vistos, etc. Considerando a necessidade de adequação no edital de pregão eletrônico
035/2022, CANCELA-SE e DETERMINA-SE, que seja publicado novo edital com nova
data. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Érico Cardoso/BA, em 22 de agosto de 2022.
Eraldo Félix da Silva – Prefeito Municipal

Termoverde Salvador S.A.-CNPJ/ME 10.267.349/0001-48-NIRE 29.300.028.908

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 04.08.2022
Data, Hora, Local: 04.08.2022, as 11:00, na sede, Estrada Rodovia BA 526, s/n, Estrada Cia Aeroporto, Km 6,5 Prédio II, São Cristóvão, Salvador/BA. Presença: Totalidade do capital social. Mesa:
Presidente: Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. Secretário: Ângelo Teixeira de Castro Carvalho.
Deliberações Aprovadas: Encerramento da filial da Companhia, CNPJ nº 10.267.349/0002-29,
localizada em São Paulo/SP, na Rua Bela Cintra, 967, 10º andar, conjunto 102 (parte), bairro Consolação,
CEP 01415-003, registrada na JUCESP NIRE nº 35.904.322.091. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas
as providências necessárias para efetivação do acima aprovado. Encerramento: Nada mais. Salvador,
04.08.2022. Acionistas: Revita Engenharia S.A. Por Ângelo Teixeira de Castro Carvalho e Domênico
Barreto Granata. JUCEB nº 98223017 em 12/08/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia - SINDAE
convoca os interessados, empregados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município
de ALAGOINHAS, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30.08.2022, às 08:00
horas, na Sede do SAAE, em 1.ª convocação com a presença de 10% ou em 2.ª, meia hora após,
com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte pauta: Aprovação da pauta de reivindicações.
Salvador, 23 de agosto de 2022.
Grigorio Maurício dos Santos Rocha
Coordenador Geral.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 Objeto: Contratação de empresa
especializada em serviços de implantação e operação de sistema informatizado, via internet, integrado
de gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis
automotores para a Câmara Municipal de Camaçari. Adjudicada: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. Valor total estimado: R$ 1.292.571,00 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil
e quinhentos e setenta e um reais). Homologado em 23 de agosto de 2022.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 040/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 Objeto: Contratação de
empresa especializada em serviços de implantação e operação de sistema informatizado, via internet,
integrado de gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis automotores para a Câmara Municipal de Camaçari. Contratada: PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor total estimado: R$ 1.292.571,00 (um milhão, duzentos e
noventa e dois mil e quinhentos e setenta e um reais). Vigência: 23 de agosto de 2022 a 23 de agosto
de 2023. Assinatura em 23 de agosto de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

que o valor de R$ 41.990,00
era desproporcional para o
conserto de um carro em más
condições, de modo que seria
mais razoável a compra de
um veículo novo.
O conselheiro relator, Fernando Vita, além de aplicar
multa de R$ 2 mil à prefeita,
concluiu ainda pela existência de irregularidades no
procedimento adotado, com
a consequente necessidade
de punição da gestora. Para o
conselheiro ficou claro e evidente que a peça “correia do
ar condicionado” não seria
necessária para o veículo es-

pecificado no Termo de Referência, vez que o mesmo
não possuía aparelho de ar
condicionado e direção hidráulica. Observou também
que, tomando como parâmetro o preço do veículo na “Tabela FIPE”, não foi possível
encontrar critérios objetivos
que justificassem o gasto
exacerbado com peças.
O Ministério Público de
Contas, representado pela
procuradora Aline Paim
Monteiro do Rego Rio Branco, emitiu parecer indicando procedência da denúncia. À decisão cabe recurso.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam convocados os associados do Sindicato do Comércio Atacadista de
Drogas e Medicamentos do Estado da Bahia – SINCAMED, em pleno gozo dos seus direitos, para uma
reunião de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de agosto de 2022, às 14 e 16
horas, respectivamente em 1ª e 2ª convocações, na sede social, situada na Avenida Tancredo Neves n°
1109, 9° andar, Edifício Casa do Comércio Deraldo Motta – Pituba, Salvador – Ba, CEP 41820-021, com
a seguinte ordem do dia: a) reforma do Estatuto da Entidade. Salvador, 23 de agosto de 2022. Everaldo
Costa Menezes - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

CNPJ – 13.922.562/0001-34
EXTRATO DOS CONTRATOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - Contratante: Prefeitura Municipal de Mucugê e o Fundo Municipal de Saúde de Mucugê-BA – CONTRATO Nº 253/2022 – Contratada – J L MULTIPLOS
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N.º 26.084.880/0001-15, VALOR GLOBAL: R$
126.154,89(cento e vinte e seis mil e centos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)-LOTE 01
E 02. OBJETO: Aquisição de equipamentos e instrumentos odontológicos, para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Mucugê-BA. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE GESTORA: 03.05.001
ATIVIDADE: 2.044, 2.047 - ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00 e 4.4.9.0.52.00.00 - FONTE: 61.02.00, 09.14.00, 44
e 55 - VIGÊNCIA: 23/02/2023. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2022.

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará
em 05/09/2022, às 08h30 em sua sede, Licitação na modalidade Pregão Presencial. Objeto:
contratação de empresa para o fornecimento de passagens terrestres interestaduais e intermunicipais (itens fracassados no PP nº 016/2022).. Os interessados ficam, ainda, cientificados
que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, https://www.riodoantonio.
ba.gov.br. Rio do Antonio, 23 de agosto de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 003/2022.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o AVISO DE NOTIFICAÇÃO do PREGÃO
PRESENCIAL – Nº 003/2022. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para
Recursos Técnicos e Serviços de Licenciamento de Software para Sistema de Contabilidade Pública em Ambiente Web, de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal da Fazenda, do Município de Lauro de Freitas – Ba. Conforme Termo de Referência e Planilha no Edital. Valor Estimado Global: R$ 431.835,36. Período
Contratual: Será de 12 (doze) meses. Conforme determinação emanada da Procuradoria Geral do Município,
mediante Parecer Jurídico nos autos, NOTIFICA-SE os licitantes interessados para manifestação acerca da
intenção de anulação do Certame por parte da Secretaria Requisitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. O
inteiro teor do Parecer Jurídico se encontra à disposição dos interessados, via requisição por telefone: (71)
3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com. Fernanda Borges Soares – Pregoeira. Lauro de Freitas, 23
de agosto de 2022.

TERMO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itajuípe-Ba, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, comunica que a publicação realizada na Edição nº 160, no dia 23 de agosto de 2022, página 225,Seção 3 do
Diário Oficial da União, cujo objeto é o aviso da tomada de preços para contratação integrada de Agência
de publicidade/propaganda especializada na prestação de serviços de publicidade compreendendo: o
estudo, a concepção e criação de campanhas, peças publicitárias avulsas e materiais publicitários; a
elaboração de marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação visual, observado o caráter educativo informativo e de orientação social, nos termos do artigo
37, § 1º da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, com sessão designada para 06 de
setembro de 2022, fica declarada SEM EFEITO (CANCELADA), sendo desconsiderados todos os efeitos
legais da referida publicação. Itajuípe, 23/08/2022. Charles Oliveira dos Santos – Presidente CPL

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

O Município de Itajuípe/BA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o aviso de
Tomada de Preços nº. 001/2022, visando à contratação integrada de agência de propaganda, especializada na prestação de serviços de publicidade, assim compreendidos o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a
criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens
ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral, observado o caráter
educativo, informativo e de orientação social, nos termos do artigo 37, §1º da constituição da república
federativa do brasil de 1988 e lei n° 12.232, de 29 de abril de 2010, detalhados no briefing e na forma
do termo referencial, integrantes deste instrumento. Data da sessão: 22/09/2022 - Horário: 09:30hrs.
Local de realização: Departamento de Licitações – Sede da Prefeitura Municipal - Trav. Rotary Clube, S/N
(Antigo Colégio Luiz Viana Filho), Centro – Itajuípe/Ba; O edital, na íntegra, está disponível para consulta
no Departamento de Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal, das 08h00 às 13h00 - Informações: licitaitajuipe@hotmail.com – Tel.: 73 3238-1712 – Itajuípe, 22 de agosto de 2022. Charles O.
dos Santos – Presidente da CPL - Decreto 005/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

CNPJ N: 14.235.899/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2022 - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 052/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 305/2022. Tipo: Menor
Preço por Item. Objeto: Registro de Preço para a seleção de propostas para contratação de empresa para
fornecimento de materiais descartáveis, de limpeza, higiene e utilidades referentes ao lote fracassado do
pregão 028/2022 no município de Valença-Ba, conforme descrição e quantidades constantes no termo
de referência. Acolhimento das Propostas: 09h00min de 24/08/2022 até as 09h00min de 05/09/2022.
Abertura das Propostas: 05/09/2022, às 09h00min. Disputa: 05/09/2022 às 09h30min. Endereço
Eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação no licitacoes-e: 954207. Edital: Disponível
na plataforma e no portal da Prefeitura Municipal de Valença no sitio https://www.valenca.ba.gov.br/site/
editais. Valença/BA, 24 de agosto de 2022. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 053/2022 - (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)
O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico
n° 053/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 306/2022. Tipo: Menor
Preço por Lote. Objeto: Registro de Preço para a contratação de empresa para prestação de serviço para
instalação, montagem e desmontagem de divisórias, portas, bandos, persianas e vidros para atender
a necessidade das secretarias e fundos no Município de Valença/BA, conforme descrição e quantidades constantes no termo de referência. Acolhimento das Propostas: 14h00min de 24/08/2022 até
as 14h00min de 05/09/2022. Abertura das Propostas: 05/09/2022, às 14h00min. Disputa: 05/09/2022
às 14h30min. Endereço Eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação no licitacoes-e:
955924. Edital: Disponível na plataforma e no portal da Prefeitura Municipal de Valença no sitio https://
www.valenca.ba.gov.br/site/editais. Valença/BA, 24 de agosto de 2022. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.

DA REDAÇÃO

Senadores, representantes
do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dos planos de saúde, de médicos e familiares
de pacientes discutiram ontem em uma audiência pública temática do Senado o
Projeto Lei 2.033/22.
Sob a relatoria do senador
Romário (PL-RJ), o texto, já
aprovado pelos deputados,
obriga os planos de saúde a
cobrirem procedimentos terapêuticos e tratamentos fo-

ra da lista estabelecida pela
Agência Nacional de Saúde
(ANS). Mas a polêmica surgiu a partir de uma decisão
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em junho, definiu que as operadoras só
devem cobrir o que está na
lista da ANS.
A expectativa é que a matéria seja pautada no plenário da Casa na próxima terça-feira. “Não podemos negar a essas pessoas o direito
de uma existência digna e
com menos sofrimento”, defendeu Romário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
PREGÃO PRESENCIAL SRP 27/2022. Menor valor global. Objeto: fornecimento de Gases Industriais. Dia
05/09/22 às 9:30h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461843 ou e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/Ba, 22/08/22. Gabriel Izidio Bomfin
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
TOMADA DE PREÇOS 01/2022. Dia 06/09/22 às 9h. Objeto: reforma e adequação de gabinetes e áreas comuns. Menor preço global. Edital: na sede da Câmara. Tel. 7533262501. Outros atos/Edital: Diário Oficial. Boa
Vista do Tupim/Ba, 24/08/22. Almerinda Pires Sacramento Neta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 30/2022. Dia 08/09/22 às 9h. Objeto: serviços de produção e execução
de eventos, bem como, a locação de estruturas diversas, materiais, equipamentos e mão de obra especializada. Edital: www.comprasbr.com.br e www.ibirataia.ba.gov.br. Informações: na Prefeitura, Pç.
10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia, tel. 7335372125 ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/
Ba, 24 de agosto de 2022. Nilton Novaes Silva Júnior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 149-2022 - Pregão Eletrônico Nº 036-2022 - BB Nº 951888 Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, elétricos,
metálicos, pré-moldados, de esgoto e materiais diversos relacionados a construção para
realização de reformas e manutenções necessários para atender as demandas do município
de Érico Cardoso. Abertura das propostas: 06/09 ás 09:00 e início da disputa de preços:
06/09 ás 10:00, no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível no site www.licitacoes-e.
com.br, mediante solicitação pelo e-mail: licitacoes.ec@gmail.com, ou no site: http://www.
ericocardoso.ba.gov.br/diario_oficial. Maiores informações de segunda à sexta das 08h00min
às 12h00min. Telefone: (77) 3677-2100. Endereço: Praça da Matriz, Centro. Érico Cardoso/
BA, em 24.08.2022- Pregoeiro - Renan Felix dos Santos – Decreto nº 050/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 054/2022 – REPUBLICAÇÃO - Torna-se público a Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico Nº 054/2022 Registro de Preços para prestação de serviços,
com aquisição de material, de forma parcelada, através de manutenção preventiva e corretiva, eficientização energética, melhoria e ampliação do sistema de Iluminação Pública deste
Município, conforme condições no edital, sessão dia 05/09/2022 às 10:00 (dez) horas, Edital
e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo E-mail licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br, site: www.conceicaodocoite.ba.gov.br.. Código de Rastreio
BB nº 952127. Wilma de Brito Gonçalves Menezes - Pregoeira Oficial.

SINDBARES

CNPJ: 27.358.200/0001-77.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital o SINDBARES - Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares de Salvador
e Região Metropolitana, CNPJ 27.358.200/0001-77, com sede na Rua da Faísca, nº 31, Sala 203, Largo 2 de Julho
- Centro, Salvador-BA, convoca todos os trabalhadores das empresas CAMARADA ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES S.A., CNPJ 32.678.980/0003-34, com sedes na Av. Tancredo Neves, 3133, Piso L1 Salão comercial 1030
e 1031 Setor comercial 107, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021 , Salvador-BA para uma reunião de Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da empresa em 29/08/22, às 15h00 em primeira convocação com 2/3
(dois terços) dos trabalhadores da categoria presentes e, caso não haja quórum, às 15h30, em segunda convocação, com qualquer número para apreciar a seguinte ordem do dia:
a) Discutir acordo coletivo de trabalho sobre gorjetas.
b) Autorizar o sindicato, por seu representante legal, a firmar o acordo coletivo.
c) O que ocorrer.
Salvador, 22/08/22. Brasilina Neta Avelino Santos - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2022 E 052/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2022, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DE DEMANDAS JUDICIAIS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, por meio do site: www.licitacoes-e.com.
br, Tipo: Menor Preço GLOBAL, Sessão de Abertura das propostas: 06 de setembro de 2022, às 08:45
horas e disputa dos lances 09:30 horas. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 052/2022, objetivando a AQUISIÇÃO
DE KIT AMPLIFICADOR PROFISSIONAL MULTIFUNCIONAL PORTÁTIL DE VOZ PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES REGENTES, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço
GLOBAL, Sessão de Abertura das propostas: 06 de setembro de 2022, às 08:45 horas e disputa dos
lances 09:30 horas. Os editais se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br
e https://www.licitacoes-e.com.br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial
do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações
através do e-mail: copel@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua
Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, em 23 de agosto de
2022. José Gonçalves Oliveira.

