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TORNAR SEM EFEITO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4mg/mL AMP 2,5mL,
MALEATO DE ERGOMETRINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 200MG/ML, AMPOLA 1ML, GLICOSE 5% (50mg/
mL) SOL INJ 125mL, LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR, para atender as necessidades da

Tornar sem efeito o Aviso de Convocação publicado no DOM n.º 7.995, dos dias 21 à 22 de abril de
2021, fl. 27, por motivo de cancelamento.
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 87297/2021. Objeto: Contratação de laboratório
especializado para fornecimento de próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos para os CEOs

Rede Municipal de saúde da Secretaria Municipal do Salvador.

- Centros de Especialidades Odontológicas, constantes no termo de referência, com o objetivo

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 167/2021 - PROC. Nº 102325/2021.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste

de suprir o fornecimento de prótese removível total e parcial, superiores e inferiores, prótese

aviso.

fixa coronária, prótese adesiva e intra-radicular, que visa atender a grande demanda por estes

Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no

serviços na rede pública de saúde.

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os

Tornar sem efeito o Aviso de Prorrogação publicado no DOM n.º 8.000, do dia 27 de abril de 2021, fl.

interessados poderão solicitar maiores informações.

24, por motivo de cancelamento.

Salvador, 29 de abril de 2021.

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 069/2021 - PROCESSO Nº 87297/2021. Objeto: Contratação de laboratório

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

especializado para fornecimento de próteses dentárias e núcleos metálicos fundidos para os CEOs
- Centros de Especialidades Odontológicas, constantes no termo de referência, com o objetivo
de suprir o fornecimento de prótese removível total e parcial, superiores e inferiores, prótese
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fixa coronária, prótese adesiva e intra-radicular, que visa atender a grande demanda por estes

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada COTAÇÃO DE PREÇO. Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL (SONDA DE ALÍVIO),
CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ESTÉRIL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SILICONIZADA,
para atender as necessidades da Rede Municipal de saúde da Secretaria Municipal do Salvador.
COTAÇÃO DE PREÇO Nº 166/2021 - PROC. Nº 99850/2021.
As propostas deverão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da publicação deste
aviso.
Os processos administrativos referentes aos objetos das presentes cotações encontram-se no
Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1147 e-mail: searp.saude@gmail.com, onde os
interessados poderão solicitar maiores informações.

serviços na rede pública de saúde.
Salvador, 29 de abril de 2021
PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora
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DE

SUSTENTABILIDADE

E

Salvador, 29 de abril de 2021.
PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

Defesa Civil de Salvador - CODESAL
AVISO DE COTAÇÃO Nº 02/2021

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será
realizada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 1449/2021: aquisição Materiais de Segurança EPI’s (Calçados
de segurança, tipo bota, cano curto), para atender demanda do Centro de Controle de Zoonoses da
Secretaria Municipal de Saúde / SMS, na prevenção e controle da dengue, chikungunya, zika e febre
amarela.
As propostas deverão ser apresentadas em até 48 horas a partir da veiculação desta publicação
no DOM.
O processo administrativo nº 82543/2021 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no
Setor de Suprimentos - SESUP (telefone: (71) 3202-1146) e os seus anexos poderão ser solicitados
através de e-mail endereçado a sesup.sms5@gmail.com.

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (SECIS), por intermédio da Coordenadoria
de Apoio Administrativo da Defesa Civil de Salvador (CODESAL), torna público para conhecimento dos
interessados, que irá receber até o dia 04 de maio de 2021, através do e-mail: codesal.adm@gmail.
com, cotações de preços para contratação, através de processo de dispensa de licitação, de empresa
especializada em conserto de cadeiras executivas, de acordo com as especificações dos produtos. Os
interessados deverão entrar em contato através dos telefones (71) 3202-4509 / 99621-4559, para
obtenção de informações dos bens patrimoniais a serem consertados e esclarecimento de dúvidas.

Salvador, 29 de abril de 2021

Salvador/BA, 29 de abril de 2021.

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

IVAN PAES LEME CAMPOS ROCHA
Coordenador de Apoio Administrativo / CODESAL

DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASTRAM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EM TRANSPORTE E TRÂNSITO DO
MUNICÍPIO

matrícula nº 3086819, Isaías Ribeiro de Souza, matrícula nº 3069428, Omar Costa de Souza,
matrícula nº 3067336, Romildo Coentro Silva Filho, matricula nº 3023778 e José Lucio Matos de Brito,
matricula nº 3018552. Colocado em votação os nomes para composição da CPCA, sendo aprovada por

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, a ASTRAM - Associação dos Servidores

unanimidade. Encerrada a Assembleia Geral Extraordinária. Salvador, 23 de abril de 2021, às 13:00.

em Transporte e Trânsito do Município, realizou Assembleia Geral Extraordinária dos Servidores

LUIZ BAHIA NETO
Presidente da ASTRAM

da TRANSALVADOR e SEMOB, com pauta específica para a Eleição dos membros da Comissão
Permanente de Controle e Avaliação (CPCA) do Plano de Saúde, na Sede da TRANSALVADOR/COTAE,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

localizada na Avenida Vale dos Barris, 501, Barris, com Convocação às 11:30, conforme publicação

avaliação e aprovação da Assembleia, os membros titulares: Samuel Conceição Oliveira, matrícula

O presidente da Associação dos Servidores Municipais de Saúde de Salvador do Estado da Bahia
convoca seus associados para o dia 04 de maio de 2021, a partir de dez horas, para Eleição do
primeiro suplente do Conselho Fiscal da entidade. A votação para a eleição acontecerá de forma
online pela plataforma Google Forms, no link https://forms.gle/tvbgAfqAnGNjuNHe7 . O número de
associados aptos a votarem é de quinhentos e dois votantes.

nº 3067336, João Quintino da Silva, matrícula nº 3027309, Priscila Cristina Costa da Silva, matrícula

Informações pelo telefone (71) 3322-7130, de nove às dezesseis horas.

no Diário Oficial do Município do dia 20 de abril de 2021. Foi indicado após consulta aos servidores,
os nomes para composição da CPCA do Plano de Saúde da TRANSALVADOR, sendo colocados para

nº 3090304, Barbara Catarina dos Santos Paim - matricula nº 3082859 e Enoc Carvalho Mendes

Salvador, 29 de abril de 2021.

Ferreira, matricula nº 3089801 e na condição de suplentes: André Ricardo Alves dos Santos,

HUMBERTO COSTA
Presidente ASMS
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Ouvidoria Geral do Município - Para registrar reclamações, denúncias,
sugestões ou elogios, acesse: www.ouvidoria.salvador.ba.gov.br ou ligue para
(71) 3202-5909, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, exceto feriados.

Disque Salvador - Para solicitar serviços ou informação,
acesse: www.disquesalvador.ba.gov.br ou ligue 156,
atendimento 24h.

Diário Oficial do Município - Edições Anteriores, acesse: www.dom.salvador.
ba.gov.br ou solicite através do e-mail: diario.oficial@salvador.ba.gov.br, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, exceto feriados.

