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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.
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Torna pública, ainda, que em razão das alterações acima, os candidatos da lista de Candidatos Que 

Se Declararam Negros, classificados a partir da posição seguinte da candidata, ora inclusa, passam 

a ter a sua classificação alterada em uma posição.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED 

AVISO DE COTAÇÃO 39/2021

A Secretaria Municipal da Educação de Salvador, por intermédio da Gerência Administrativa, torna 

público para conhecimento dos interessados, que irá receber até o dia 02 de agosto de 2021, através 

do e-mail bancodepreco@educacaosalvador.net, cotações de preços para aquisição, montagem e 

entrega de material escolar, em formato de módulos padronizados (kits) com logomarca do Município 

de Salvador e da Secretaria Municipal da Educação - SMED, a serem distribuídos para os alunos das 

escolas da rede municipal.

Os interessados deverão entrar em contato através do telefone (71) 3202-3083, para obtenção de 

termo de referência e esclarecimentos de dúvidas. 

Salvador/BA, 26 de julho de 2021.

GEUSA FABRINE SARAIVA
Gerência Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 

prorrogada a COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2853/2021: aquisição de 180 (cento e oitenta) unidades de 

OXIBUTININA 10MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA para fins de cumprimento imediato da 

decisão judicial em favor da paciente D.L.J..

As propostas deverão ser apresentadas em até 48 horas após a veiculação desta publicação.

O processo administrativo nº 91025/2021 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.sms3@gmail.com.

Salvador, 26 de julho de 2021

PALOMA MENDES MENDONÇA
CoordenaDora

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À 
POBREZA, ESPORTES E LAZER - SEMPRE 

AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Coordenadoria Administrativa torna público para conhecimento dos interessados que será 
realizada pesquisa de preço para aquisição de Notebook Core I3 8GB e HD Externo 1TB. 

As propostas deverão ser apresentadas até às 16h do dia 28 de Julho de 2021.

O processo administrativo nº. 61830/2021 referente ao objeto da presente cotação encontra-se na 
SEMPRE, telefone: (71) 3202-2346 / 3202-2329, e-mail: segem.semps@salvador.ba.gov.br, onde os 
interessados poderão solicitar maiores informações.

Salvador, 26 de Julho de 2021.

LUIZ CARLOS MARQUES DA HORA
Coordenador Administrativo

DIVERSOS - PUBLICAÇÃO FEITA NOS TERMOS DA LEI Nº 3.675/86 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PARA 

ELEIÇÃO DO TRIENIO 2021/ 2023

A Associação de Moradores do Condomínio Arvoredo-AMCA. Rua Roma nº 39 Bairro Tancredo Neves. 

Salvador BA. CNPJ: 32.670.572/0001- 74, através da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições 

estatutárias, convoca os Sócios-proprietários contribuintes, E Contribuintes em dias com  a taxa da 

AMCA. para Assembleia Geral Ordinária no dia 28/08/2021 (Sábado), das 08:00 ás 17:00. Local: Na 

área externa do Condomínio sem aglomerações e respeitando os protocolos da Pandemia. Serão 

tomadas todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a proliferação da covid-19 com 

distanciamento social e disponibilização de álcool aos presentes. Pauta: 1 - Eleição da Diretoria 

para o triênio 2021/2023; 2 - prestação de contas da Diretoria anterior; 3 - estabelecer data para a 

apresentação do regimento interno. 

Salvador, 21 de Julho de 2021.

ANGELA GOMES

Presidente da Comissão Eleitoral da AMCA.

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DO SALVADOR - APMS
COMISSÃO ELEITORAL 2021

A COMISSÃO ELEITORAL nomeada para presidir a eleição da Diretoria da Associação para o Biênio 

2021/2023 (art. 38), no exercício de suas atribuições e no limite de sua competência: (i) convoca 

as chapas de candidatos interessados, para que promovam a sua inscrição no pleito, até o dia 

06/08/2021, às 17h, na sede da Associação (art. 39, § 1º); (ii) fixa a data de 09/08/2021, às 14h, na 

sede da Associação, para a realização de debates entre as inscritas, na hipótese de inscrição de mais 

de uma chapa (art. 39, § 1º); e (iii) designa para a realização da eleição a data de 17/08/2021, das 9h 

às 17h, na sede da Associação (art. 39) ou por meio eletrônico (art. 39 §6º). A inscrição das Chapas 

deverá atender ao disposto nos arts. 22 a 43 do Estatuto. 

Salvador, 23 de julho de 2021.

LUCIANA FONSECA HARTH BALAZEIRO

Presidente


