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AVISO DE PRORROGAÇÃO 

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2987/2022: Aquisição do 

medicamento CANABIDIOL (CBDMB PREMIUM CBD OIL) 1500MG/30M, para atender demanda de 

Ação Judicial em favor dos pacientes C.L.S.J. 

As propostas deverão ser apresentadas em até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial 

do Município de Salvador / Ba.

O processo administrativo nº 153879/2022 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.sms3@salvador.ba.gov.br .

Salvador, 14 de outubro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA.
Coordenadora

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

realizada COTAÇÃO DE PREÇO Nº 139/2022: contratação de empresa especializada em internação 

domiciliar (para assistência de fisioterapia domiciliar) para a paciente E.B.L.J.

As propostas deverão ser apresentadas em até 03 (três) dias úteis a partir de sua publicação no 

Diário Oficial do Município de Salvador - Ba.

O processo administrativo nº 68286/2022, objeto da presente cotação de preço encontra-se no Setor 

de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms1@salvador.ba.gov.br, onde os 

interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 13 de outubro de 2022

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

prorrogada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 129/2022, contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de saúde em atividades assistenciais e preventivas para complementar as 

ações e os serviços da rede própria durante as festas/eventos populares, reveillon e Carnaval. As 

propostas deverão ser apresentadas até 03 dias úteis a partir da publicação no Diário Oficial do 

Município de Salvador / Bahia.

O processo administrativo nº 103941/2022 referente ao objeto da presente cotação encontra-se no 

Setor de Suprimentos - SESUP, telefone: (71) 3202-1146 e-mail: sesup.sms5@salvador.ba.gov.br, 

onde os interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 14 de outubro de 2022.

PALOMA MENDES MENDONÇA
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEMIT 

AVISO DE CONVOCAÇÃO - COTAÇÃO DE PREÇO Nº 044/2022

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SEMIT, inscrita no CNPJ sob o nº 13.927.081/0035-

98, representada neste ato pela COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CAD, torna público para 

conhecimento dos interessados que está recebendo a COTAÇÃO DE PREÇO para o seguinte OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação, através do Sistema de Registro de 

Preços - SRP, para aquisição de projetores multimídia, de acordo com a conveniência e a necessidade 

dos diversos órgãos e entidades do Município do Salvador, conforme especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

As cotações deverão ser apresentadas até 21/10/2022 a partir de sua publicação no Diário Oficial 

do Município.

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

salvador.ba.gov.br.

Salvador, 14 de outubro de 2022

RAPHAEL MONTEIRO
Coordenador

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE E 
RESILIÊNCIA - SECIS 

AVISO DE COTAÇÃO Nº 008/2022

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência - SECIS, torna público para conhecimento 

dos interessados, que irá receber até o dia 20 de outubro de 2022, cotações de preços para formação 

de planilhas médias estimadas para o Pregão Eletrônico Nº 004/2022, cujo o objeto será a contratação 

de prestação de serviços comuns à realização de eventos, sob demanda, abrangendo a organização, 

execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de toda a infraestrutura 

demandada, fornecimento de alimentação e bebidas, apoio logístico e ornamentação, de acordo com 

as especificações constantes no Termo de Referência, Processo nº 134487/2022 - SECIS.

Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail: cspl@salvador.ba.gov.br e dos 

telefones (71) 3202-5637 / 3202-5629, para obtenção de maiores informações. 

Salvador, 14 de outubro de 2022.

MARCELLE CARVALHO DE MORAES
Secretária

Defesa Civil de Salvador - CODESAL 

AVISO DE COTAÇÃO Nº 12/2022

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

público para conhecimento dos interessados, que irá receber até o dia 20 de outubro de 2022, 

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

de dispensa de licitação, de 30 (trinta) SSD’s (Solid State Drive), de acordo com as especificações e 

quantidades constantes no Termo de Referência e no Processo SECIS/CODESAL nº 133084/2022. 

Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail acima informado e dos telefones (71) 

3202-4509 / 99621-4559, para obtenção de maiores informações.

Salvador/BA, 14 de outubro de 2022.

IVAN PAES LEME CAMPOS ROCHA
Coordenador de Apoio Administrativo / CODESAL

ivan.rocha
Realce


