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VARÍOLA DOS MACACOS Ação movida pelo PSB alega suposta omissão do
governo Jair Bolsonaro e pede uma agenda nacional para enfrentar a doença

STF dá ao governo cinco dias
para responder sobre plano

DA REDAÇÃO E AGÊNCIAS

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu ontem prazo de cinco dias para
que a Presidência da República e os governadores de
todos os estados se manifestem sobre a ação que pede a adoção de medidas contra a varíola dos macacos.
Na decisão, Moraes também quer ouvir os argumentos da Advocacia-Geral da
União (AGU) e da Procuradoria-Geral da República
(PGR) antes de decidir a
questão.
"Determino sejam solicitadas informações sobre os
pedidos cautelares formulados pelo requerente, aserem
prestadas pelo presidente
da República e pelos governadores dos estados, no pra-

zo de cinco dias. Em sequência, confira-se vista dos autos ao advogado-geral da
União e ao procurador-geral
da República, sucessivamente, também no prazo de
cinco dias", decidiu.
Na semana passada, o PSB
entrou com uma ação no Supremo para alegar suposta
omissão do governo federal
no combate aos casos de varíola dos macacos e pediu
adoção de um plano nacional efetivo contra a doença.
A ação do PSB alega que o
governo federal repete os
mesmos erros cometidos
durante a pandemia da covid-19. Segundo o partido, o
Planalto demora para agir
no que diz respeito às ações
necessárias para o enfrentamento à varíola dos macacos, além de desestimular

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
PREGÃO PRESENCIAL SRP 04/2022. Objeto: fornecimento de combustíveis e gás liquefeito. Dia 24/08/22 às 9h, na
sede. Edital: http://www.caatiba.ba.gov.br/diario. Informações: na CPL, Av. Francisco Viana, 07, de 8h30 às 16h30 ou
e-mail: licitacaatiba@gmail.com. Demais atos: Diário Oficial. Caatiba/Ba, 11/08/22. Robson Lima Rocha. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 08/2022. Dia 30/08/22 às 9h, no www.compras.gov.br. Menor preço por item.
Objeto: aquisição de medicamentos elencados no grupo de soluções, cremes, pomadas e géis. Edital: www.
ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e www.boavistadotupim.ba.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes. Informações: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com ou tel. 7533262211. Outros atos: Diário
Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 16 de agosto de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ

TOMADA DE PREÇOS 09/2022. Objeto: serviços de reforma do mercado de abastecimento do município. Menor preço global. Dia 01/09/22 às 9h. Informações: na CPL ou e-mail: licita_irece@hotmail.com. Edital: www.irece.ba.gov.br.
//////////////////// CREDENCIAMENTO 09/2022. Objeto: prestação de serviços de dedetização (insetos, ratos, correlatos) e
sanitização. Recebimento dos documentos de habilitação e propostas: a partir de 18/08/22. Local de entrega/Informações: na CPL, Rua Lafayete Coutinho, s/n, (Antigo Fórum), de 8 às 12h. Edital: site da Prefeitura. Irecê/Ba, 16 de agosto
de 2022. Joazino A. Machado. Pres. CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Venho através desta convidar todos os proprietários de lote, do LOTEAMENTO
GUARAJUBA 2ª ETAPA, em Monte Gordo, para comparecer no Campo de
Bola do Juventus Esporte Clube, no mesmo loteamento, no dia 21 de agosto
de 2022, em primeira convocação às 14:00horas, em segunda convocação,
às 15:00horas, do mesmo, com qualquer número de presentes / participantes, para tratamos da modificação do TAC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ N: 13.693.122/0001-52

AVISO DE CREDENCIAMENTO - 024/2022

A PMCA, através da Secretaria Municipal de Educação, realizará Credenciamento n° 024/2022 PA
n 081/2022. Objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/MEI VISANDO A LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER NECESSIDADES SUPERVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. Abertura a partir do dia 17/08/2022 às 09:00hrs na
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES,na Praça da Liberdade, 376, Centro. Edital em: http://
sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes. Castro Alves – BA, 16/08/2022. ÍCARO ARAGÃO. PRESIDENTE DA CPL

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA

CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2022
O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 25/08/2022, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO ANUAL para contratação de serviço de vigilância desarmada,
noturno e diurno, para o Centro de Excelência em Fruticultura de Juazeiro/BA, pelo período de 12 meses. O edital
de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR-AR/BA, http://app3.cna.org.br/transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-BA-2022-0, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado
com nº 956469 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 16 de agosto de 2022
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL NO 009/2022 SRP

Objeto: A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida-BA, torna público que realizará processo licitatório, na modalidade pregão, do tipo Presencial, pelo Sistema de Registro de Preços, para a seleção
das melhores propostas para, sob demanda, fornecer equipamentos urbanos, bem como aparelhos de
academia ao ar livre, brinquedos para parque infantil, iluminação pública, equipamentos para praças e
alambrado para uso geral no Município de Conceição do Almeida-Bahia. Critério de Julgamento: Menor
Preço Por Lote. Data da Sessão: Dia 26/08/2022. Horário da Sessão: 09h:00min. (horário de Brasília).
Edital completo para consulta a no endereço eletrônico https://www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br/
diario.html. Maiores informações pelo e-mail licitaalmeida2@gmail.com.
Conceição do Almeida-Bahia, 12/08/2022.
Egberto de Almeida Cardoso Filho
Pregoeiro

COMUNICADO:

o uso de vacinas.
A legenda requereu ainda,
dentre outras providências,
que o governo adote medidas para garantir que o Brasil se torne autossuficiente
em relação à vacina; que o
governo federal seja proibido de promover, divulgar ou
determinar o tratamento
com profilaxias não autorizadas pela comunidade
científica; que estados possam impor a vacinação compulsória aos grupos de risco,
bem como exigir passaporte
vacinal para os regularmente vacinados.

“Sem emergência”

Ainda ontem, o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga,
afirmou que não vai declarar emergência em saúde
pública para a varíola dos
macacos no Brasil. Ele jus-

tificou a decisão questionando que efeitos o ato poderia trazer.
"Até agora não recebi solicitação técnica da área para
que considerasse ou não a
edição de uma portaria em
relação à Espin (sigla de
emergência em saúde pública). Agora eu me pergunto:
vamossuporqueeureconhecesse hoje, o que ia mudar?,
questionou o ministro durante coletiva de imprensa.
Ele afirmou que há critérios a serem analisados antes da publicação do decreto
de emergência sanitária, como pressão na rede de saúde
pública.
A decisão do ministro vai
de encontro com a Organização Mundial da Saúde,
que declarou a doença como
emergência de saúde global

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

CHIKUNGUNYA

Adolescentes farão parte
de teste para nova vacina
DA REDAÇÃO

Doença causada pela picada
do mosquito Aedes aegypti,
a chikungunya é uma doença que até o momento não
tem imunização.
No entanto, a fase três do
estudo realizado pelo Instituto Butantan em parceria
com entidades como Instituto Autoimune busca 750
voluntários para que, em
breve, a vacina contra a Chikungunya seja uma realidade.
Os responsáveis pelos testes buscam jovens entre 12 e
17 anos, que não tenham comorbidade, não usem medicamento imunossupressor, não sejam gestantes ou
estejam amamentando, não
tenham condição clínica
não controlada, instável ou
histórico de artrite e artralgia e não estejam fazendo
terapia imunossupressora,
como corticoides ou tratamento por radioterapia. As
inscrições devem ser feitas
no site do Instituto Autoi-

munehttps://materiais.institutoautoimune.com.br/chikungunya
É preciso preencher o formulário disponível no endereço eletrônico da pesquisa.
A expectativa é que o efeito
da vacina dure cerca de dez
anos. Depois de aprovada,
ela será fabricada pelo Butantan.
Os adolescentes passarão
por uma triagem antes de
fazerem os testes. Dúvidas
podem ser tiradas através do
contato com os pesquisadores, pelo telefone (81)
3416-7967 e pelo WhatsApp
(81) 99398-3026.
De janeiro e junho, o Brasil contabilizou 108.730 casos prováveis de chikungunya, aumento de 95,7% em
relação ao mesmo período
de 2021. Segundo o boletim,
até o registro do documento,
haviam sido confirmados 19
óbitos para chikungunya,
sendo 14 deles foram registrados no estado do Ceará.
Outros 40 óbitos estavam
em investigação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 58/2022. PA 196/22. Objeto: aquisição de (pneus, câmaras de
ar, protetores e bateria). Sessão: às 9h, 29/08/22. Local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações/Edital: http://www.joaodourado.ba.gov.br/licitacoes. Demais atos: Diário Oficial. João Dourado/Ba, 12 de agosto de 2022. Diego Cardoso Dourado. Secretário
de Administração.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 57/2022. Objeto: aquisição de materiais e equipamentos de informática, telecomunicações,
periféricos e insumos. Recebimento de propostas: das 8h de 24/08/22 até às 8h30 de 26/08/22. Abertura: 26/08/22
às 8h30. Disputa: 26/08/22 às 9h30. Edital: http://www.licitações-e.com.br. ////////////////////////// PREGÃO PRESENCIAL
04/2022. Às 9h de 26/08/22. Objeto: registro de preços para fornecimento, recarga e teste hidrostático em extintores.
Edital: http://www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/licitacoes. Informações: e-mail cpl.stoamaro@gmail.com.br. Santo
Amaro/Ba, 12 de agosto de 2022. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – REPUBLICAÇÃO - Após retificação do Edital, realizará licitação na modalidade
Pregão Nº 20/2022 – Eletrônico. Objeto: contratação preferencialmente de pessoas físicas, ou Microempreendedores
Individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas, e as de demais portes, para a prestação de serviços de transporte escolar municipal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação deste Município. Tipo Menor Preço
por ITEM. Leis: 10.520/02, 123/06, 8.666/93. Edital disponível em:16/08/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega
das Propostas até 29/08/2022 às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Biritinga, 15/08/2022. Pedro Ramos de
Cerqueira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

CNPJ N: 13.858.675/0001-18

CHAMADA PÚBLICA 02/2022

A Presidente da CPL de Nova Canaã - BA realizará Chamada Pública em 05/09/2022 às 08:00, em sua
sede para Aquisição de gêneros alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de
Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de
Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Edital na sede. T:(73) 3207 2630 ou no portal da transparência https://www.novacanaa.ba.gov.br/Site/
Transparencia .Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.org.br. Ana Paula M.
da Silva – Presidente da CPL, 15/08/2022

CNPJ N: 13.658.158/0001-03

PE Nº 002/202 – (SRP) OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDI8CAMENTOS E PP Nº
005/2022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Data: 25/08/2022,
às 09:31h. Edital: https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais e www.portaldecompraspublicas.com.
br.
PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, SOM E ILUMINAÇÃO. Data: 26/08/2022 às 09:00h. Local: sede da PMA. Edital: https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais. 15/08/2022. Paulo Cesar C. de Oliveira - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 224/2022 SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro/BA, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por item, modo de disputa aberto. OBJETO: Registro de Preços, para
futura e eventual aquisição de soros e soluções de uso medicinal para uso da Assistência Farmacêutica Plena de Juazeiro
na atenção especializada e básica tanto no nível ambulatorial como em nível hospitalar do Município de Juazeiro-BA.
Início de entrega das propostas: 17 de agosto de 2022 às 08h00min. Abertura e Julgamento das propostas: 08h00min
do dia 30 de agosto de 2022. Disputa dia 30 de agosto de 2022 às 10h30min. O edital está disponível para download
nos sites: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/juazeiro/editais. Informações através do telefone (074) 3612-3675,
e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro/BA, 16 de agosto de 2022. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022

O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação. Para participação ou simples
acompanhamento da mesma, O interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitanet.
com.br. As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 24/08/2022 até às
09h:00m do dia 26/08/2022, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta
às 09h:15m (horário de Brasília) do dia 26 de agosto de 2022. Objeto: Contratação de empresa
especializada para aquisição de toners e tintas, serviço de recarga de toner, manutenção preventiva
e corretiva de impressoras, com reposição de peças, para suprir as necessidades das diversas
secretarias da Prefeitura Municipal de Cairu, Estado da Bahia. Telefone. (75) 3653-2151, Ramal:
214. Edital e divulgação dos demais atos - Diário Oficial-Site: www.cairu.ba.gov.br e www.licitanet.
com.br. Cairu - Bahia, 15 de agosto de 2022. Carlos Benedito Guimarães da Silva, Pregoeiro Oficial
- Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021.

ESSENCIS B.A. S.A.

CNPJ/ME nº 11.164.913/0001-60 - NIRE 29.300.032.808
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2022
Data, hora, local. 28.07.2022, as 18:00, na sede, na Rodovia BA 522, s/n, Km 08, Zona Rural, CEP 43.900-000,
São Francisco do Conde/BA. Presença. totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Célia Maria Bucchianeri
Francini Vasconcellos. Secretário: Ângelo Teixeira de Castro Carvalho. Deliberações Aprovadas. 1. as contas
dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações ﬁnanceiras referentes ao Exercício 2021. Ratiﬁcar a isenção da Companhia quanto a publicação das DFs em jornal de grande circulação, considerando que a receita bruta no Exercício 2021 foi de R$10.253.040,53 e a publicação das DFs na central de balanços, nesta data,
conforme disposto no artigo 294 da LSA. 2. Destinar o lucro líquido auferido pela Companhia no Exercício de
2021, de valor total de R$440.333,93 da seguinte forma: (a) O valor de R$22.016,70, à reserva legal; (b) O valor
de R$313.737,92 à reserva de lucros; e (c) O valor de R$104.579,31 à sócia, à título de dividendos. 3. Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA. Encerramento. Nada mais. São Francisco do Conde, 28.07.2022. Acionista: Revita Engenharia S.A. - Por Ângelo Teixeira de Castro Carvalho e Domênico Barreto Granata. JUCEB nº 98221533 em 09/08/2022. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

COMUNICADO:

PRAZO PARA QUITAÇÃO LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 3

PRAZO PARA QUITAÇÃO LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 2

Considerando as decisões da Assembléia de Compradores ocorrida em 05 de Agosto de
2022, com registro em andamento no Cartório de Títulos e Documentos de Nazaré-BA, do
Loteamento Parque das Margaridas 3 matrícula 6.962; Considerando especificamente que a
Assembléia instalada optou por não realizar Leilão daqueles lotes inadimplentes com a obra,
visando reduzir os danos causados com a inadimplência e promover a venda dos lotes a
grupo de investimento interessado em prosseguir com o negócio e com isso sanear a falta de
caixa pra conclusão da obra. Estende-se o prazo em mais 10 dias corridos, considerando o
item seis do instrumento específico do contrato padrão, para que seja purgada a mora com a
apresentação da certidão expedida pelo competente Cartório de imóveis da comarca de NazaréBa, visto que o mesmo imóvel poderia ser arrematado pelo próprio devedor no respectivo
leilão, tornando indisponível o lote durante este último prazo, que visa permitir ao adquirente
inadimplente condições mais favoráveis daquelas ofertada em Leilão. Atenciosamente. Baiana
Empreendimentos Imobiliários LTDA

Considerando as decisões da Assembléia de Compradores ocorrida em 03 de Agosto de
2022, com registro em andamento no Cartório de Títulos e Documentos de Nazaré-BA, do
Loteamento Parque das Margaridas 1 matrícula 6.934; Considerando especificamente que a
Assembléia instalada optou por não realizar Leilão daqueles lotes inadimplentes com a obra,
visando reduzir os danos causados com a inadimplência e promover a venda dos lotes a
grupo de investimento interessado em prosseguir com o negócio e com isso sanear a falta de
caixa pra conclusão da obra. Estende-se o prazo em mais 10 dias corridos, considerando o
item seis do instrumento específico do contrato padrão, para que seja purgada a mora com a
apresentação da certidão expedida pelo competente Cartório de imóveis da comarca de NazaréBa, visto que o mesmo imóvel poderia ser arrematado pelo próprio devedor no respectivo
leilão, tornando indisponível o lote durante este último prazo, que visa permitir ao adquirente
inadimplente condições mais favoráveis daquelas ofertada em Leilão. Atenciosamente. Baiana
Empreendimentos Imobiliários LTDA.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 105/22 – CONDER
Abertura: 08/09/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA LOCALIZADA NA RUA DO PRÉDIO – ETAPAS 2 E 4, NO
BAIRRO JOSÉ TELES, MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA – BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações,
a partir do dia 17/08/2022. Salvador - BA, 15 de agosto de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA
CNPJ N: 14.235.899/0001-36

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 051/2022(SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO)

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 051/2022 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 302/2022.
Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto: Registro de Preço para eventual para Aquisição de veículo,
emplacado, incluindo a entrega dele, sem custo visando atender as necessidades da Campanha IPTU
Premiado 2022 da Prefeitura Municipal de Valença BA, conforme descrição e quantidades constantes
no termo de referência. Acolhimento das Propostas: 09h00min de 16/08/2022 até as 09h00min de
26/08/2022. Abertura das Propostas: 26/08/2022, às 09h00min. Disputa: 26/08/2022 às 11h30min.
Endereço Eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação no licitacoes-e: 956514. Edital: Disponível na plataforma e no portal da Prefeitura Municipal de Valença no sitio https://www.
valenca.ba.gov.br/site/editais. Valença/BA, 15 de agosto de 2022. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.

COMUNICADO:

PRAZO PARA QUITAÇÃO LOTEAMENTO PARQUE DAS MARGARIDAS 1
Considerando as decisões da Assembléia de Compradores ocorrida em 03 de Agosto de
2022, com registro em andamento no Cartório de Títulos e Documentos de Nazaré-BA, do
Loteamento Parque das Margaridas 1 matrícula 6.934; Considerando especificamente que a
Assembléia instalada optou por não realizar Leilão daqueles lotes inadimplentes com a obra,
visando reduzir os danos causados com a inadimplência e promover a venda dos lotes a
grupo de investimento interessado em prosseguir com o negócio e com isso sanear a falta de
caixa pra conclusão da obra. Estende-se o prazo em mais 10 dias corridos, considerando o
item seis do instrumento específico do contrato padrão, para que seja purgada a mora com a
apresentação da certidão expedida pelo competente Cartório de imóveis da comarca de NazaréBa, visto que o mesmo imóvel poderia ser arrematado pelo próprio devedor no respectivo
leilão, tornando indisponível o lote durante este último prazo, que visa permitir ao adquirente
inadimplente condições mais favoráveis daquelas ofertada em Leilão. Atenciosamente. Baiana
Empreendimentos Imobiliários LTDA.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa) comunica que realizará audiência
pública, franqueada aos interessados, com a finalidade de tornar público, colher sugestões e contribuições para o aprimoramento do Edital de Licitação e do Projeto, cujo objeto é a implantação
do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Gandu, Bahia, no modelo de negócio de
Locação de Ativos, precedida de Execução de Obras de Infraestrutura e Concessão de Direito Real
de Uso, pelo prazo de 27 anos.
O projeto será apresentado na audiência pública, cuja sessão presencial ocorrerá:
• Data e Local: 25/08/2022, no auditório do Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo
Sul (Cetep), localizado na BR 101, KM 368, S/N, município de Gandu.
• Horário: terá início às 9 horas e será encerrada às 12h00.
Os documentos relativos ao edital e projeto já se encontram disponíveis, integralmente, na página
eletrônica da Embasa (http://www.embasa.ba.gov.br).
Salvador, 15 de agosto de 2022.
Rogério Costa Cedraz
Presidente

EMBASA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
CNPJ N: 13.830.336/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que irá realizar o Pregão Eletrônico n° 122/2022,
cujo objeto é Registro de Preço para contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios (ESPECIARIAS) para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na rede municipal de ensino
do município de Candeias/BA, conforme as condições, exigências, quantitativos e especificações estabelecidas deste
Termo de Referência e seus anexos. Abertura das propostas: 30/08/2022 às 09h00min; Disputa: 30/08/2022 às
09h30min.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que irá realizar o Pregão Eletrônico n° 123/2022,
cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO (EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TV - SUPORTE FIXO
E ARTICULADO), em atendimento a Rede Municipal de Ensino da cidade de Candeias/BA, conforme as condições,
exigências, quantitativos e especificações estabelecidas deste Termo de Referência e seus anexos. Abertura das propostas: 01/09/2022 às 09h00min; Disputa: 01/09/2022 às 09h30min. Editais disponíveis no site https://sai.io.org.
br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações através do e-mail: copel.pmcandeias@
gmail.com. Telefone para contato: (71) 3599-0011 ramal 3006. Candeias/BA, 15 de agosto de 2022. Rebeca Mayara
Marques da Silva– Pregoeira da COPEL.
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA, comunica aos interessados que por alteração no horário de expediente, fica
ADIADA a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 117/2022, cujo objeto é a Elaboração de Registro de Preço para
aquisição ELETRO INDUSTRIAIS, em atendimento a Rede Municipal de Ensino da cidade de Candeias/BA, marcado,
inicialmente a Abertura das propostas: 22/08/2022 às 13:00 horas; Disputa: 22/08/2022 às 13h30min, PARA O DIA
Abertura das propostas: 26/08/2022 às 09:00 horas; Disputa: 26/08/2022 às 09h30min. O Edital encontra-se disponível no site: https://sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes, www.licitacoes-e.com.br. Candeias/BA, 12 de agosto de
2022. Tatiane Carvalho de Souza – Pregoeira da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 07-TP/2022

O Município de Maragojipe, avisa que fará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 07/2022.
Objeto: contratação de empresa para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo da Rua do Alto, na Comunidade de Enseada do Paraguaçu, Distrito de São Roque neste
Município. Recurso FINISA Leis 8.666/93 e 123/06. Sessão: 31/08/2022, às 09:00hs. Tipo Menor
Preço Global. Edital disponível em: https://sai.io.org.br/ba/maragojipe/site/licitacoes. Sessão no
Setor de Licitações, à Rua Geny de Morais, 26 – Centro. Em: 15/08/2022. Manuela da Cruz de
Andrade – Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 50/2022-SRP – ELETRÔNICO

O Município de Maragojipe/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº50-PE/2022,
“Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição parcelada de escadas e lâmpadas para
atender as demandas da iluminação pública do Município de Maragojipe. Tipo Menor Preço por
Item. Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 15/08/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 30/08/2022 às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br.
Maragojipe: 15/08/2022. Valnício Armede Ribeiro – Prefeito – Jenivaldo Fernandes de Vasconcelos
– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 51/2022-SRP – ELETRÔNICO

O Município de Maragojipe/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.51-PE/2022,
“Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais odontológicos, para serem utilizados pelo Fundo Municipal de Saúde do Município. Tipo Menor Preço por Item.
Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 16/08/2022 no site www.comprasnet.gov.
br. Entrega das Propostas até 29/08/2022 às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Maragojipe:
15/08/2022. Valnicio Armede R. – Prefeito – Jenivaldo F. de Vasconcelos – Pregoeiro.

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DO RECURSO da TOMADA DE PREÇOS - Nº 001/2022. Tipo: Menor Preço Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime
de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Execução
das Obras de Reforma do Campo no Bairro de Portão - Contrato de Repasse Nº 373.106-48/2011, no Município de Lauro De Freitas/Ba. Conforme Termo de Referência e Planilhas Em Cd Anexo no Edital. Requisitado
Pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. Impetrado pela empresa: Pavloc Construções e Locação de Máquinas Ltda. - Processo Administrativo - Nº 02543/2022, com base no Relatório Jurídico, no mérito, julgo
PROVIMENTO EM PARTE. O inteiro teor do Relatório Técnico se encontra à disposição dos interessados,
exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.com. Luciana
Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão de Licitação. Lauro de Freitas, 15 de agosto de 2022.
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022.
A COPEL de Lauro de Freitas, torna público o AVISO DE SUSPENSÃO do PE Nº 012/2022. Tipo: Menor Preço
global. Objeto: Contratação de empresa especializada para impressão de dados variáveis de documentos
como: Carnês e DAM`S DO IPTU, TFF, ISS Autônomo, Boletos de Taxa de Licença para Exposição da Publicidade e Taxa de Vigilância Sanitária, Notificações e Adesivos, conforme termo de referência e planilha no edital.
Para ajustes no Termo de referência, após serem realizadas as devidas alterações no edital, será Republicado
com uma nova data para abertura do Certame. Manoela Cristina Vieira do Nascimento-Pregoeira. Lauro de
Freitas, 15 de agosto de 2022.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022
A COPEL, autorizada pela Portaria Nº 150/2022, torna pública a licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA
Nº 003/2022. Objeto: Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica, devidamente credenciados pela Junta
Comercial, para prestação de serviços de assessoria na preparação, condução e estruturação de leilões
públicos, presenciais ou eletrônicos, visando a alienação de bens móveis inservíveis ao Município de Lauro
de Freitas, de acordo com as especificações e as condições no Edital e no Termo de Referência. Edital disponível no site da Transparência Municipal - www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71)
3288-8790. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Lauro de
Freitas,15 de agosto de 2022.

