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AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada 

COTAÇÂO DE PREÇO Nº 191/2021: contratação de empresa especializada em IMPERMEABILIZAÇÃO, 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL. As propostas deverão ser apresentadas em até 72 horas a 

partir de sua publicação no Diário Oficial do Município - DOM.

O processo administrativo nº 205453/2021 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@gmail.com, onde os 

interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de dezembro de 2021.

PALOMA MENDONÇA

Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será realizada 

a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 192/2021: Contratação de instituição especializada para realização de 

procedimento de IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA -  TAVI, com fornecimento de todos 

os exames, medicamentos, insumos, internamento e outros procedimentos necessários a realização 

do procedimento. A cotação é para cumprimento da decisão judicial em favor do paciente A.A.T.B. As 

propostas deverão ser apresentadas em 48 horas a partir da veiculação desta publicação.

O processo administrativo nº 207590/2021 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.sms1@gmail.com.

Salvador, 14 de dezembro de 2021

PALOMA MENDES MENDONÇA

Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT 

Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL 

AVISO DE CONVOCAÇÃO - COTAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2021

A Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - Cogel, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.003.007/0001-34, representada neste ato pela COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD, torna 

público para conhecimento dos interessados que está recebendo a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2021 

para o seguinte OBJETO:

Contratação, na modalidade de Licitação por menor preço, para eventual e futura contratação de 

empresa especializada na implantação de Solução de Gestão de Ativos por RFID (Radio Frequency 

Identification), com o intuito de cadastrar, inventariar, controlar e gerir bens patrimoniais, 

disponibilizando informações objetivas que proporcionem com agilidade e precisão: identificação, 

quantificação, qualificação e localização de ativos, controle e gestão de movimentação de ativos, 

controle de prazos de garantia, manutenção preventiva e corretiva, cálculo de depreciação. Deverá 

ainda incluir sistema para compilar dados e produzir relatórios e estatísticas para apoiar a tomada 

de decisão, incluindo o fornecimento de software e suas licenças, serviços de suporte técnico, 

atualização de versão, manutenção de software com garantia de atualização tecnológica e serviços 

agregados às licenças, além de treinamento e mentoria de serviços técnicos.

As cotações deverão ser apresentadas até 23/12/2021 a partir de sua publicação no Diário Oficial 

do Município.

As especificações técnicas poderão ser solicitadas através de e-mail endereçado a cotacoes.cogel@

salvador.ba.gov.br.

Salvador, 14 de dezembro de 2021

TUANE PIRES
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E 
RESILIÊNCIA - SECIS 

Defesa Civil de Salvador - CODESAL 

AVISO DE COTAÇÃO Nº 11/2021

A Defesa Civil de Salvador (CODESAL), através da Coordenadoria de Apoio Administrativo, torna 

público para conhecimento dos interessados, que receberá até o dia 20 de dezembro de 2021, através 

do e-mail: codesal.adm@gmail.com, cotações de preços para aquisição, através de processo de 

dispensa de licitação, de dois geradores de energia, de acordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência. Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail acima informado 

e do telefone (71) 3202-4509, para obtenção de maiores informações.

Salvador/BA, 14 de dezembro de 2021.

IRAILDES FERREIRA ARAGÃO

Coordenadora de Apoio Administrativo / CODESAL - em exercício
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