DIÁRIO OFICIAL

 LICITAÇÕES

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 16 DE OUTUBRO DE 2021 - ANO CVI - No 23.272
08h00min às 18h00min no endereço: 9º Grupamento de Bombeiros Militar (Quartel do Corpo de
Bombeiros), Km 01, BA-210, Distrito Industrial do São Francisco, Juazeiro - BA. Jardson Torres
Brandão SGT BM - Pregoeiro.
<#E.G.B#587092#4#637956/>
<#E.G.B#587153#4#638020>
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 (BB N° 902216) - SSP/
CBMBA/DAL Abertura: 29/10/2021, às 09h00mim. Objeto: Locação, instalação, montagem e
desmontagem de estruturas temporárias de postos para utilização do CBMBA durante emprego
nas Festas Populares 2021/2022: 08.42. Local da sessão: http://www.licitacoes-e.com.br/. O
Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.
licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail: dal.cpl@
cbm.ba.gov.br, telefone (71)3116-4645 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h
às 17h no endereço: na sede do DAL, sito à Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 5067, Parque
Bela Vista, CEP: 40.280-000. Salvador/BA, 15/10/2021. Marcelo Alves dos Santos - CB BM Pregoeiro Oficial.
<#E.G.B#587153#4#638020/>

SECRETARIA DO TRABALHO,
EMPREGO, RENDA E ESPORTE
Superintendência dos Desportos
do Estado da Bahia – SUDESB
<#E.G.B#586963#4#637809>
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 015/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço
(fator “k”). Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA VILA POLICIAL
MILITAR DO BONFIM, EM SALVADOR/BA . Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência,
a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa
pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos
licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes convidados para participar do certame deverão encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma descrita no Instrumento Convocatório,
via Correios ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até
as 12h00min do dia 11/11/2021, sendo a abertura da sessão às 10h00min do dia 12/11/2021.
Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação
- COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: https://
cep.guiamais.com.br/cep/41740-090(Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu) Salvador - Bahia.
A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB, que irá registrar a data e horário de
recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site http://www.comprasnet.ba.gov.br/.
Informações poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@
sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos Santos Ramos - Presidente
da Comissão.
<#E.G.B#586963#4#637809/>
<#E.G.B#586984#4#637834>
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço
(fator “k”). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE PEDRAS NO CENTRO
DE CANOAGEM DE UBAITABA. EM UBAITABA/BA. Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração
corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da
ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/
content/sessao-virtual>. Os licitantes convidados para participar do certame deverão encaminhar
os envelopes de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma descrita no
Instrumento Convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, com data e horário
limite para o recebimento até as 12h00min do dia 09/11/2021, sendo a abertura da sessão às
10h00min do dia 10/11/2021. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento
para a Comissão de Licitação - COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159
a 357, Pituaçu, CEP: https://cep.guiamais.com.br/cep/41740-090(Tribuna de Honra do Estádio
de Pituaçu) Salvador - Bahia. A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB, que irá
registrar a data e horário de recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site http://
www.comprasnet.ba.gov.br/. Informações poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114
ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos
Santos Ramos - Presidente da Comissão.
<#E.G.B#586984#4#637834/>
<#E.G.B#586985#4#637835>
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 013/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço (fator
“k”). Objeto:REFORMA DOS ESTÁDIOS EDGAR SANTOS NO MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO
SOUZA/BA E ESTÁDIO DAMIÃO MASCENA NO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ/BA. Família: 07.18,
ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta
de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos
para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.
ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes convidados para participar do certame deverão
encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma
descrita no Instrumento Convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, com data
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e horário limite para o recebimento até as 12h00min do dia 08/11/2021, sendo a abertura da
sessão às 10h00min do dia 09/11/2021. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de
recebimento para a Comissão de Licitação - COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: https://cep.guiamais.com.br/cep/41740-090(Tribuna de Honra
do Estádio de Pituaçu) Salvador - Bahia. A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB,
que irá registrar a data e horário de recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site http://
www.comprasnet.ba.gov.br/. Informações poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114
ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos
Santos Ramos - Presidente da Comissão.
<#E.G.B#586985#4#637835/>
<#E.G.B#587018#4#637870>
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 012/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço (fator
“k”). Objeto: CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO
C-3 NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA. Família: 07.18, ocorrerá
por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de
colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos
para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.
ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes convidados para participar do certame deverão
encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma
descrita no Instrumento Convocatório, via Correios ou outro meio similar de entrega, com data
e horário limite para o recebimento até as 12h00min do dia 04/11/2021, sendo a abertura da
sessão às 10h00min do dia 05/11/2021. Os envelopes deverão ser endereçados com aviso de
recebimento para a Comissão de Licitação - COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: https://cep.guiamais.com.br/cep/41740-090(Tribuna de Honra
do Estádio de Pituaçu) Salvador - Bahia. A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB,
que irá registrar a data e horário de recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site http://
www.comprasnet.ba.gov.br/. Informações poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114
ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos
Santos Ramos - Presidente da Comissão.
<#E.G.B#587018#4#637870/>
<#E.G.B#587048#4#637901>
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço
(fator “k”). Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DIVERSAS E DESMONTE DA ESTRUTURA
DO PLACAR ELETRÔNICO DO ESTÁDIO METROPOLITANO GOVERNADOR ROBERTO
SANTOS, EM SALVADOR/BA . Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada
através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à
plataforma Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes
será feito pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os
licitantes convidados para participar do certame deverão encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta de preços e habilitação, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via
Correios ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até as
12h00min do dia 16/11/2021, sendo a abertura da sessão às 10h00min do dia 17/11/2021. Os
envelopes deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação
- COPEL, para o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: https://
cep.guiamais.com.br/cep/41740-090(Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu) Salvador - Bahia.
A ser recepcionado no setor de protocolo da SUDESB, que irá registrar a data e horário de
recebimento. O Edital poderá ser obtido através do site http://www.comprasnet.ba.gov.br/.
Informações poderão ser obtidas através do tel. (71) 3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@
sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA. 15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos Santos Ramos - Presidente
da Comissão.
<#E.G.B#587048#4#637901/>
<#E.G.B#587086#4#637945>
AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA-CONVITE Nº 006/2021 - (SETRE / SUDESB)
A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica
aos interessados que a sessão de abertura da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço
(fator “k”). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENGENHARIA CIVIL PARA DEMOLIÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DR. ALDEVANDO
FÉLIX EM ANTAS/BA. Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do
Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma
Office 365. O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito
pelo endereço eletrônico <https://comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes
convidados para participar do certame deverão encaminhar os envelopes de credenciamento,
proposta de preços e habilitação, na forma descrita no Instrumento Convocatório, via Correios
ou outro meio similar de entrega, com data e horário limite para o recebimento até as 12h00min
do dia 26/10/2021, sendo a abertura da sessão às 10h00min do dia 27/10/2021. Os envelopes
deverão ser endereçados com aviso de recebimento para a Comissão de Licitação - COPEL, para
o seguinte endereço Av. Radioamadores, nº 159 a 357, Pituaçu, CEP: https://cep.guiamais.com.
br/cep/41740-090(Tribuna de Honra do Estádio de Pituaçu) Salvador - Bahia. A ser recepcionado
no setor de protocolo da SUDESB, que irá registrar a data e horário de recebimento. O Edital
poderá ser obtido através do site http://www.comprasnet.ba.gov.br/. Informações poderão ser
obtidas através do tel. (71) 3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br. Salvador-BA.
15/10/2021 - Osvan Rodrigo dos Santos Ramos - Presidente da Comissão.
<#E.G.B#587086#4#637945/>
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