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GUERRA Polônia e Bulgária tiveram fornecimento interrompido um dia depois
de os EUA e de pelo menos 40 países se comprometerem a armar a Ucrânia

UE acusa a Rússia de
'chantagem' por cortar gás
FRANCE PRESSE

A União Europeia (UE) acusou, ontem, a Rússia de
"chantagem"porcortarofornecimento de gás da Polônia
e Bulgária em plena guerra
da Ucrânia, que se prepara
para encarar uma "grande"
ofensiva russa no leste.
O Ministério ucraniano
da Defesa informou que as
tropas russas tomaram várias cidades do leste, tanto
na região de Kharkiv como
na de Donetsk. "Teremos semanas extremamente difíceis pela frente", alertou o
ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov.
"A Rússia concentrou forçasparaumagrandeofensiva
no leste" e tentará "provocar o
máximo de dano possível",
além de "destruição e perdas
dolorosas", completou.

O secretário-geral da
ONU, Antonio Guterres, chegou a Kiev após visitar Moscou, onde conversou com o
presidente russo, Vladimir
Putin, sobre a maneira de
evacuar os civis de Mariupol
(sudeste), assediada e bombardeada há dois meses pelo
exército russo.
A Rússia bombardeou
também hangares em Zaporizhzhia, destruindo "grande
quantidade" de armas fornecidaspelospaísesocidentais.
O governador desta região
afirmou, no entanto, que
"nenhum depósito de munições e armas foi atingido".
Depois de mais de dois mesesdeguerra,aspotênciasocidentais parecem menos cautelosas na hora de apoiar a
Ucrânia com armamento para resistir à invasão russa.
Os Estados Unidos reuni-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Torna público a RETIFICAÇÃO da TOMADA DE PREÇO 04/22, publicado no Diário Oficial da União (Seção 3, Issn 1677-7069,
nº 76, Segunda Feira, 25 de abril de 2022). Onde se lê: Sessão abertura dos envelopes: 10/05/22. Leia- se: Sessão abertura
dos envelopes: 11/05/22. Ruy Barbosa/Ba, 26/04/22. Luis Claudio M. Pires. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2022 – Objeto: Pregão Eletrônico para a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento de material didático lúdico (brinquedoteca), para
utilização em escolas públicas do Município Cocos-BA. Data de abertura: 11/05/2022, às 09h00m, O Edital
encontra-se no Diário do Município, http://www.cocos.ba.gov.br/transparencia/compras/editais_de_licitacoes e também no www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 983.461. Cocos-Ba, 26/04/2022. Anizio
Veiga Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022 - O Presidente da CPL torna público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Tomada de Preço n° 003/2022, Processo Administrativo nº 083/2022, Tipo: Menor
Preço Global, Objeto: Contratação de empresa para pavimentação de ruas com drenagem superficial no
Bairro Duda Macário e Bairro Dengo, sede do Município de Euclides da Cunha – BA, conforme Contrato
de Repasse da Caixa Econômica Federal de nº 816617/2015, sob regime de empreitada por preço global.
Às 09:00 horas do dia 16/05/2022 e será realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de
Euclides da Cunha - Bahia, local Centro Administrativo Municipal, s/nº, Bairro Jeremias. Maiores informações
através do tel. (75) 3271-1410 das 08:00 hrs às 12:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital e seus
anexos no site da Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha – BA, https://www.euclidesdacunha.ba.gov.br
ou na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08h às 12h. Agnailton Evangelista dos Santos Junior.

ram 40 de seus aliados em
sua base de Ramstein, na Alemanha, e disseram que estão
dispostos a "mover céus e terra"paraconseguirqueaUcrânia se imponha na guerra.
Putin alertou que qualquer
intervenção externa na operação militar russa receberia
uma "resposta fulminante".

"Chantagem"

O grupo russo Gazprom suspendeu suas entregas de gás a
Bulgária e Polônia, alegando
que esses dois países não pagaram por elas em rublos,
conforme ordenado no mês
passado por Vladimir Putin.
No entanto, o porta-voz do
Kremlin, Dmitri Peskov, explicou que a suspensão das
entregas é consequência de
"ações hostis sem precedentes" desses dois países,
membros da Otan e da UE.

Bulgária e Polônia, muito
dependentes do gás russo,
afirmaram que seus abastecimentos serão mantidos
graças a outras fontes.
Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, o anúncio da Gazprom representa "uma nova tentativa da Rússia de nos
chantagear com o gás".
A chefe do Executivo da
UE afirmou que o bloco de 27
países estava "preparado"
para uma eventual interrupção da chegada de gás russo
e que elaborou "uma resposta coordenada" para esse tipo de cenário. O gás russo
representa 45% das importações do fluido na UE.
Para ajudar a Ucrânia, a Comissãopropôssuspenderpor
um ano as tarifas para as importações de produtos ucranianos no território da UE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

PREGÃO PRESENCIAL SRP 16/22. Objeto: confecção e instalação de cobertura em lona PVC,
policarbonato e laminado de PVC blackout. Menor preço global. Dia 16/05/22 às 9h. /////////////
PREGÃO PRESENCIAL 17/22. Objeto: aquisição de 01 veículo, tipo minivan, 0km. Menor
preço global. Dia 18/05/22 às 9h. Informações: na CPL, Rua Lafayete Coutinho, s/n ou www.
irece.ba.gov.br. Irecê/Ba, 28 de abril de 2022. Carla C. Rocha Ferreira. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA
CNPJ N: 13.763.396/0001-70

REPUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 07/2022
O Pregoeiro realizará o PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 07/2022. OBJETO – Aquisição material de
consumo, limpeza e gêneros alimentícios para manutenção de todas as Secretarias e Kit de Cestas
Básicas para atender as famílias carentes através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, deste Município de Cravolândia-BA. Conforme Edital. Abertura: 10/05/2022, às 8:30 h.
na sala de Licitações da Prefeitura, sito à Praça Lomanto Júnior nº.s/n, Centro, Cravolândia-BA,
aquisição do Edital e informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00 horas, Tel: (73) 3545-2120.
Cravolândia - BA,25 de abril de 2022 – Zenildo Torres Soares-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
CNPJ N: 13.719.646/0001-75

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 10/05/2022 às 10h00min PE
016/2022, PA 083/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços, de forma contínua, de COPEIRAGEM, SERVIÇOS GERAIS, DIGITADOR E RECEPÇÃO,
sem material, a serem executados nas dependências das secretarias do município de Itagibá e em
outros órgãos ou entidades municipais. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no
Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 28/04/2022 – Fábio Nery de Souza.

RESUMO DE CONTRATO Nº 153/2022 PREGÃO PRESENCIAL: FMAS018PRE-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 127/2022
CONTRATANTE Município de Itaberaba, através do Fundo Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL,
CNPJ 14.638.842/0001-88, CONTRATADA, a Empresa: FRANKSON DE SOUZA VELOSO LTDA,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.442.379/0001-40, CONTRATO nº 153/2022, valor total R$
79.524,00 (setenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro), OBJETO: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de equipamento para implantação da PADARIA COMUNITÁRIA,
referente ao contrato de repasse nº 0301508-95/2009/MCIDADES/CAIXA. Para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania, através do Fundo Municipal de Habitação e Interesse social, Data da ASSINATURA, 18 de abril de 2022, VIGÊNCIA: de
18/04/2022 a 31/12/2022, Itaberaba - Ba, 18 de abril de 2022. Arlene Jesus Pereira de Santana
- Secretário Municipal de Ação Social e Cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 016/2022

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO: 009/2022
TOMADA DE PREÇO: 009/2022, no dia 16/05/2022, às 09:00h na sala de
licitações na sede da Prefeitura Municipal, situada à AV. JUSTINIANO DE
CASTRO DOURADO, 135 – BLOCO C – CENTRO ADMINISTRATIVO - LAPÃO
– BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE
LAPÃO-BA CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 925222/2021/MDR/
CAIXA. Edital disponível no Site http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/
licitacoes. Informações: Fone (74) 99926-3809 e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br.
ARTUR ALVES DA SILVA – Pres. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 013/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
manutenção do sistema de iluminação pública no município de Lapão.
Data: 12/05/2022 às 09:00h na sala de licitações. Edital disponível no link
http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes - Informações: Fone:
(74) 99902-2151 email: cpl@lapao.ba.gov.br. Lapão-BA, 27/04/2022.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/19040
Objeto: Registro de preços unitários para futura e eventual aquisição de 04
(quatro) appliances virtuais de firewall de aplicações web (WAF – Web Firewall
Application), incluindo serviço de implantação da solução e serviços continuados
de garantia, licenciamento, suporte e gerenciamento. O Núcleo de Licitação informa
aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 063/2021
– Acolhimento das propostas a partir de: 29/04/2022 às 08:00 horas. Abertura
das propostas: 11/05/2022 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços:
11/05/2022 às 09:30 horas. (Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra
disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e
www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 27 de abril de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Credenciamento nº 005/2022 A SEC. de Educação, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 005/2022, cujo objeto
é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, pintor, jardineiro, armador,
carpinteiro, eletricista e encanador exclusivo para microempreendedor individual – MEI. Para atender as demandas das
secretárias de Capim Grosso –Ba”, credenciados: ANDERSON VICENTE DOS SANTOS R$ 23.976,00, JINAELSON RIBEIRO
SOUSA R$ 38.544,00, JOSE ROBERTO SANTOS CARVALHO R$ 18.648,00, LUCIANO REIS NEVES R$ 19.272,00, ALTEMAR TEIXEIRA R$ 19.272,00, IVONEI VILAS BOAS DE ARAÚJO R$ 19.272,00Capim Grosso- Ba, 29/03/2022, Neumária
Gomes da Silva, Secretária de Educação.
Credenciamento nº 003/2022 A SEC. de Educação, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 003/2022, cujo objeto é “Para prestação de serviços de locação de veículos para suprir as demandas da secretaria de educação de Capim
Grosso-Ba”, credenciado: YANNE FESTAS R$ R$ 36.300.00 Capim Grosso- Ba, 04/04/2022, Neumária Gomes da Silva,
Secretaria de Educação.
Credenciamento nº 005/2022 A PMCG, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 005/2022, cujo objeto é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, pintor, jardineiro, armador, carpinteiro,
eletricista e encanador exclusivo para microempreendedor individual – MEI. Para atender as demandas das secretárias de
Capim Grosso –Ba”, credenciados: JOSEAN DO NASCIMENTO SANTOS R$38.544,00, Capim Grosso- Ba, 22/03/2022,
José Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.
Credenciamento nº 005/2022 A PMCG, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento nº 005/2022, cujo objeto é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, pintor, jardineiro, armador, carpinteiro,
eletricista e encanador exclusivo para microempreendedor individual – MEI. Para atender as demandas das secretárias de
Capim Grosso –Ba”, credenciados: PAULO CARDOSO DOS SANTOS R$ R$40.128,00 Capim Grosso- Ba, 29/03/2022, José
Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito Municipal.

13.691.811/0001-28

Aviso de Pregão Eletrônico nº 033/2022
O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 033/2022 – P.A Nº 073/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço
para futura e eventual aquisição de pães para atender as necessidades da Secretaria de Saúde; DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 10/05/2022 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 10/05/2022 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.
Aviso de Pregão Eletrônico nº 034/2022
O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 034/2022 – P.A Nº 074/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço
para futura e eventual aquisição de pães para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social;
DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 10/05/2022 às 11:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: 10/05/2022 às 11:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2022 - Retificação de Ata de Sessão Pública - A Comissão Permanente
de Licitação composta pelo Presidente Jaime Batista de Azevedo, membros Maria Souza dos Santos e
Arthur Ferreira Brandão, nomeados através da Portaria Municipal n.º 001/2022, todos presentes na sessão
pública realizada no dia 07 (sete) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14hs00min, na sede
da Prefeitura Municipal de Jaborandi, referente ao procedimento licitatório Tomada de Preços n.º 002/2022
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para retomada da obra de Construção de
uma Escola de 12 salas padrão FNDE na sede deste Município, conforme termo de compromisso entre
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Jaborandi - Bahia, vem,
Retificar a Ata de Habilitação, mantendo os lacres rubricados dos envelopes contendo as Propostas de
Preços, nos termos conforme integra publicada no Diário Oficial do Município de Jaborandi e disponível em
https://www.jaborandi.ba.gov.br, dia 27/04/2022 - Edição n.º 63. Os autos do processo ficam com vistas
franqueados aos interessados e encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves,
01, Centro, CEP 47.655-000, informações: (77) 3683.2138/2212. Jaborandi - Bahia, 27 de abril de 2022.
Jaime Batista de Azevedo - Presidente - Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANGABA
CNPJ N: 13.913.371/0001-06

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2022
Objetivo: Credenciamento de pessoa física e jurídica para prestação de serviços técnicos e especializados, conforme vagas disponíveis no anexo I do edital 004/2022, em atendimento as secretarias de Assistência Social, Educação e Agricultura deste município. Os credenciados habilitados
no Credenciamento de nº 002/2021, estarão credenciados automaticamente no credenciamento em
destaque e precisarão apresentar documentação apenas para eventual contratação. Os interessados
terão acesso ao novo instrumento convocatório e informações adicionais no setor de licitações com
a CPL, AV. Jonas Carvalho, 125, centro, CEP - 44.745-000 - Mirangaba - Bahia, das 8:00 às 12:00
horas, através do e-mail: pmmlicitacao2021@gmail.com e/ou no portal da transparência através do
link: https://www.mirangaba.ba.gov.br/site/editais ou Tel: 74 9 9937-2666.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2022
Objetivo: Credenciamento de pessoa física e jurídica, legal e regulamentada, para prestação de
serviços de locomoção de discentes e docentes da rede municipal, estadual e Federal de ensino, no
município de Mirangaba, Bahia. Os credenciados habilitados no Credenciamento de nº 001/2022,
estarão credenciados automaticamente no credenciamento em destaque e precisarão apresentar
documentação apenas para eventual contratação. Os interessados terão acesso ao novo instrumento convocatório e informações adicionais no setor de licitações com a CPL, AV. Jonas Carvalho,
125, centro, CEP - 44.745-000 - Mirangaba - Bahia, das 8:00 às 12:00 horas, através do e-mail:
pmmlicitacao2021@gmail.com e/ou no portal da transparência através do link: https://www.
mirangaba.ba.gov.br/site/editais ou Tel: 74 9 9937-2666

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO
CNPJ N: 14.205.959/0001-78

AVIDO DE LICITAÇÕES
A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO, torna público as licitações:
Pregão Eletrônico SRP nº 18/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado
de materiais de limpeza e utensílios para copa e cozinha, afim de atender as necessidades dessa
Administração Municipal e suas diversas Secretarias, mediante Sistema de Registro de Preços. Data:
11/05/2022 – Horário: 09:0hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Pregão Eletrônico SRP nº 19/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais didáticos e de expediente, afim de atender as necessidades dessa Administração
Municipal e suas diversas Secretarias, mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 16/05/2022
– Horário: 09:0hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Pregão Eletrônico SRP nº 20/2022 - OBJETO: Contratação de oficina especializada em manutenção
e mecânica em geral para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
leves, semi leves, pesados e máquinas pertencentes à frota deste Município, mediante Sistema de
Registro de Preço. Data: 17/052022 – Horário: 09:0hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br
Pregão Eletrônico SRP nº 21/2022 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para atuar como
(agente de contratação) para prestação de serviços de intermediação, visando a implementação do
Programa Municipal de Estágio - PME, deste município de Lafaiete Coutinho-BA. Data: 18/05/2022 –
Horário: 09:0hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br
O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel. .(73) 35412125. Lafaiete Coutinho, 28 de abril de 2022. Bruna da Silva Neris - Pregoeira.
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Prisioneiros: EUA e Rússia
trocam militares presos
O ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado
a nove anos de prisão na Rússia por violência, foi trocado
por Konstantin Yaroshenko,
um piloto russo preso nos Estados Unidos por tráfico de
cocaína,anunciouadiplomacia russa ontem.
"Em 27 de abril, depois de
um longo processo de negociação, Trevor Reed (...) foi trocado pelo cidadão russo
Konstantin Yaroshenko, condenado a 20 anos de prisão
por um tribunal americano
em2010",disseaporta-vozdo
ministériorussodasRelações
Exteriores, Maria Zakharova,
no Telegram.
O presidente americano
Joe Biden afirmou que as negociações para conquistar a
libertação de Trevor Reed
exigiram tomar "decisões
difíceis". O secretário de Estado Antony Blinken também elogiou a troca.
Reed, de aproximadamente 30 anos, foi condenado em
julho de 2020 a nove anos de
prisão por ter agredido dois
policiais durante uma festa
em Moscou quando estava

embriagado.
O ex-fuzileiro naval nega a
agressão e denuncia um julgamento "político" em um
contexto de altas tensões entre Moscou e Washington.
Yaroshenko, por sua vez,
foi detido em 2010 na Libéria por agentes dos serviços secretos americanos.
Acusado de tráfico de drogas, as autoridades o levaram para os Estados Unidos,
onde a Justiça o condenou a
20 anos de prisão.
Detido em uma colônia
penitenciária de Mordóvia,
a 500 quilômetros de Moscou, Reed iniciou uma greve
de fome em novembro de
2021 para protestar contra
suas condições de prisão.
Seu advogado Serguei Nikitenkov afirmou que permaneceu várias vezes sob isolamento e que a administração
penitenciária não lhe entregou as cartas que chegavam.
O advogado de Yaroshenko,
Alexei Tarassov, classificou
sua libertação como um "milagre de Páscoa" e lembrou
que a troca estava sendo negociada "há muito tempo".

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO O Prefeito, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento da Licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 015/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MACAJUBA. Após a análise documental e o julgamento das propostas, declara vencedora do certame
as empresas: BRUCE QUEIROS VIEIRA ME; CNPJ: 09.619.369/0001-51, como vencedora dos lotes 01 e 03, lote 01
no valor de R$ 110.488,00 (cento e dez mil quatrocentos e oitenta e oito reais), lote 03 no valor de R$ 143.172,70
(cento e quarenta e três mil cento e setenta e dois reais e setenta centavos), empresa: JOACI GOMES MACEDO;
CNPJ: 23.744.955/0001-59, vencedora dos lotes 02, 04, 05 e 06, lote 02 no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), lote 04 no valor de R$ 439.500,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), lote 05 no valor
de R$ 119.800,00 (cento e dezenove mil e oitocentos reais), lote 06 no valor de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil
e novecentos reais). Macajuba – Bahia, 26 de março de 2022. Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praça Cônego José Lourenço, s/nº, Centro
CEP: 44.560-000
Fone/Fax: (75)3648-2127/ 3648-2169

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DOM MACEDO COSTA, designada pela Portaria nº 001/2022 torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução
de obras e serviços de reforma com implantação de cobertura metálica da Quadra de Esportes
da Praça Cônego José Lourenço, no município de Dom Macedo Costa–BA. DIA: 18/05/2022.
HORÁRIO: 08h30. LOCAL: Salão da Câmara Municipal. Edital e projetos disponíveis em: https://
www.dommacedocosta.ba.gov.br/site/editais ou e-mail: copel.dommacedocosta@gmail.com.
Dom Macedo Costa – BA, em 28/04/2022. Leonardo de Jesus Santos - Presidente CPL.

ELEIÇÃO - NOVA GESTÃO SESCAP BAHIA – 2022/2024
EDITAL DE CONVOCACÃO

Faço saber que no dia 20 de maio de 2022, no horário das 08:00 às 16:00 horas, em 1ª convocação com
até 50% dos associados, serão realizadas na sede do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado da Bahia – AV. ACM, 2573, Ed.
Royal Trade, sala
209 – Candeal de Brotas – Salvador/BA, eleições da nova diretoria, e em 2ª convocação no dia 23 de maio
de 2022, no mesmo horário, com até 30% dos associados ou ainda em 3ª convocação no dia 24 de maio de
2022, no horário acima, com até 20% dos associados, e, em se tratando de chapa única a realização se dará
02 (duas) horas após a primeira convocação com qualquer número de eleitores presentes, abrindo-se prazo de
(10) dias durante o período de 05 a 15 de maio para registro das chapas que deverão ser constituídas de 08
diretores efetivos, com igual número de suplentes, 03 conselheiros efetivos e 03 suplentes, 02 representantes
e 02 suplentes junto a Federação Nacional, para mandato com período de 03 de junho de 2022 a 02 de junho
de 2024, no horário de expediente normal, de acordo com o que dispõe as normas estatutárias. Salvador, 27 de
abril de 2022. AGENOR CERQUEIRA DE FREITAS NETO – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
CNPJ N: 13.657.937/0001-86

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
O município de Jussari, por meio da Pregoeira Oficial, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, objetivando a AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. O envio das propostas será realizado exclusivamente através do Portal Bolsa de
Licitações do Brasil – BLL. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h 00min do dia 10/05/2022.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 09h00minh do dia 10/05/2022. INÍCIO DA SESSÃO
DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30h do dia 10/05/2022. Horário de Brasília. O Edital encontra-se disponível no site da BLL: www.bllcompras.org.br e pode ser solicitado pelo e-mail: licitajussari2022@
outlook.com. Informações e dúvidas sobre o edital devem ser encaminhadas nesse endereço de e-mail
e sobre o sistema, exclusivamente, através do Suporte BLL nos telefones (46) 35202107 e 3520-2103.
Demais publicações serão disponibilizadas no endereço: http://www.pmjussari.diariooficialba.com.br.
Camila Silva Maciel – Pregoeira oficial – Decreto 107/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

TOMADA DE PREÇO E PREGÃO ELETRÔNICO
AVISO DE LICITAÇÃO – ABERTURA – TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022. O Município de Eunápolis,
através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, a quem possa interessar, que TORNA
PÚBLICO a abertura de processo licitatório referente à Tomada de Preço Nº. 010/2022, cujo a abertura ocorrerá às 09:00h do dia 17 de maio de 2022, a realizar-se no endereço, Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900. Tem como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DE VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
(ATRAVÉS DE BUEIROS PADRÃO DNIT); PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/2022 - SRP, objetivando o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, por meio do site: www.licitacoes-e.com.
br, Tipo: Menor Preço por global Sessão de Abertura das propostas: 11 de maio de 2022, às 09:00
horas; PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2022 - SRP, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP TIPO P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, Tipo: Menor Preço
por global Sessão de Abertura das propostas: 11 de maio de 2022, às 09:00 horas; Os editais se
encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br e https://www.licitacoes-e.com.
br. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site
https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail: copel@
eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525,
Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, em 27 de abril de 2022. José Gonçalves Oliveira.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO,
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA E CONSELHEIROS, DA ASSOCIAÇÃO GUARAJUBA BEACH & COUNTRY, A SER REALIZADA NA AV. LUIZ VIANA FILHO,
13223, SÃO CRISTÓVÃO, EDF. HANGAR BUSSINESS PARK, TORRE 3, SALAS 504-505, DIA 06
DE MAIO DE 2022, às 10:30.

A ASSOCIAÇÃO GUARAJUBA BEACH & COUNTRY, com sede provisória na Rua Pau do Darco, SN, Monte
Gordo, Camaçari/BA, CEP: 42.839-880, por meio do seu Fundador Nato, qual seja o RESIDENCIAL FAZENDA
PARAÍSO SPE LTDA convida e convoca todos os promitentes compradores, compradores, cessionários ou
promitentes cessionários de direitos sobre imóveis do loteamento de acesso controlado GUARAJUBA BEACH
& COUNTRY, para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada Av. Luiz Viana Filho, 13223, São Cristóvão,
Edf. Hangar Business Park, torre 3, salas 504-505, dia 06 de maio de 2022, às 10:30, com a seguinte ordem
do dia:
1. Constituição e criação da Associação.
2. Apreciação e aprovação do Estatuto Social.
3. Eleição do conselho Diretor;
4. Eleição do conselho Fiscal;
5. Posse das chapas eleitas.
Os promitentes compradores, compradores, cessionários ou promitentes cessionários de direitos sobre imóveis do loteamento, que tiverem interesse em tomar conhecimento da minuta do Estatuto, poderão solicitar a
sua leitura antes do início da reunião. Os interessados em concorrer para a eleição dos membros do Conselho
Diretor e do Conselho Fiscal da Associação deverão compor suas Chapas contendo os cargos e os nomes
completos dos candidatos com as respectivas autorizações individuais, acompanhadas de número do documento de identidade pessoal e fotocópias do CPF e carteira de identidade, além das certidões negativas
solicitadas pelo Cartório para registro da Ata, sendo que referidos documentos e a inscrição da Chapa deverá
ser realizada no momento da realização da reunião. A Assembleia será realizada em 1ª (primeira) convocação
com a presença de 2/3 (dois terços) dos promitentes compradores, compradores, cessionários ou promitentes cessionários de direitos sobre imóveis do loteamento, em 2ª (segunda) convocação com qualquer
número de presentes. Os promitentes compradores, compradores, cessionários ou promitentes cessionários
de direitos sobre imóveis do loteamento, que não puderem comparecer na data e no horário marcado poderão
nomear procuradores, através de instrumento próprio para representá-los, dando-lhes poderes para votar em
seu nome. Necessário destacar que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações da Assembleia todos
aqueles que se encontrem em débitos com suas obrigações associativas e/ou com as obrigações perante o
loteamento. Contando com a presença e participação de todos os interessados e interessadas, subscreve-se
o presente edital de convocação.
Camaçari, 27 de abril de 2022.

