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RIO Procedimento Investigatório Criminal foi aberto para apurar as circunstâncias da operação mais letal deste ano

MP-RJ apura ação policial com 22 mortos

VLADIMIR PLATONOW
Agência Brasil, Rio de Janeiro

O Ministério Público fluminense (MP-RJ) instaurou
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar as circunstâncias das
mortes ocorridas durante
operação policial realizada
no Complexo da Penha, no
Rio de Janeiro, ontem.
O PIC determina que o comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope) envie, em um prazo máximo
de dez dias, o procedimento
de averiguação sumária dos
fatos ocorridos durante a
operação.
Devem ser ouvidos todos
os policiais militares envolvidos e indicados os agentes
responsáveis pelas mortes,
além de esclarecer sobre a
licitude de cada uma das
ações letais.

A operação mais mortal
das forças de segurança do
Rio neste ano resultou em
pelo menos 22 mortos, no
Complexo da Penha, segundo a última atualização da
Secretaria de Saúde.
A ação reuniu efetivos das
polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF), desde
a madrugada, com objetivo
de prender lideranças criminosas escondidas na comunidade.

Órgão
determinou
a apreensão
das armas dos
policiais para
perícias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2022 O Pregoeiro do Município
de Itapicuru/BA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados o adiamento da sessão
pública do Pregão Eletrônico nº 024/2022, com abertura prevista para o dia 25/05/2022, às 09h00min,
motivado pela necessidade de alteração do edital. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de
medicamentos e material penso-hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do
Município de Itapicuru/BA. Tipo/Critério de Julgamento: “Menor Preço/Menor valor por lote”. A nova
data para a abertura das propostas será dia 06/06/2022 às 08h00min (Horário de Brasília). O Início
da sessão pública será às 09h00min do dia 06/05/2022 (Horário de Brasília). Fundamento Legal: Lei
nº 10.520/02, Lei 8.666/93, LC 123/06 e Decreto nº 10.024/19. O novo Edital está disponível no site
www.licitacoes-e.com.br, no endereço eletrônico: http://www.doem.org.br/ba/itapicuru/editais ou no
setor de Licitações da Prefeitura. Informações através do e-mail: itapicurulicitacoes2021@gmail.com.
Prefeitura Municipal de Itapicuru, 24 de maio de 2022 – Anselmo Catarino Souza Andrade – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL N. º 30/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público que realizará o
pregão presencial n. º 30/2022 de acordo com o processo administrativo n.º 78/2022. Objeto: Contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços de filmagens, produção, edição de vídeos, transmissão ao vivo, incluindo locação
de painel de led móvel para cobertura de eventos do município de Ituaçu conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório. Abertura: às 09h:00m de 08/06/2022,
na sala da Comissão Permanente de Licitação -CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça
Gilberto Gil, s/nº. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na
CPL no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no
site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de maio de 2022. Aleomar
Gomes Brito–Presidente da CPL.
TOMADA DE PREÇOS N. º 04/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público que realizará tomada
de preços n. º 04/2022 de acordo com o processo administrativo n.º 84/2022. Objeto: contratação de empresa visando a reforma e ampliação do mercado municipal, na sede do município de Ituaçu -BA, conforme projetos básicos e
anexos que fazem parte integrante do edital. Abertura: às 09h:00m de 10/06/2022, na sala da Comissão Permanente
de Licitação -CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº. O texto integral do
edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na CPL no endereço precitado, de segunda
a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 25 de maio de 2022. Aleomar Gomes Brito–Presidente da CPL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DA CONSTITUIÇÃO,
FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE
DIREITO E SUSTENTABILIDADE.

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse de Diretoria convoca os interessados à
comparecer à ser realizada no dia 26 de Maio de 2022, às 10:00 horas, com os trabalhos conduzidos
e secretariados ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE
DIRETORIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE, a ser secretariada por Georges
Louis Hage Humbert, OAB-BA 21.872, domicílio à Av. Tancredo Neves, 274 - Caminho das Árvores, Bloco
A, Sala 333, Salvador - BA, 40280-020, reunidos em primeira e única convocação, à Rua Av. Tancredo
Neves, 274, Bloco A, Sala 333 - Caminho das Árvores, Salvador - BA, 40280-020, Salvador, Bahia, CEP
40.296-320, para fundação da Associação Civil denominada Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade,
doravante denominada IBRADES, para deliberar sobre os seguintes assuntos: A) Aprovação do nome e
fundação do IBRADES; B) Aprovação do endereço; C) Aprovação dos membros fundadores; D) Aprovação
do Estatuto Social, de acordo com os artigos 40 a 61 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro) e
Lei nº 6.015/1973 (Registros Públicos); E) Eleição e posse da primeira diretoria com mandato de 03 (três)
anos, Comissão de Fundação, conforme diretoria subscritora.
Salvador, 23 de maio de 2022.
Georges Louis Hage Humbert
Secretário-geral dos trabalhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022 - Torna público que, realizar-se-á a licitação: Processo
Administrativo 0130/2022. Tipo Menor Preço por Lote, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação – Internet – na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, www.bll.org.br, de
acordo com as especificações do Edital – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de fogos
de ar tifícios para atender a demanda das diversas secretarias nos eventos festivos no Município.
Limite para acolhimento das propostas de preços e documentos de habilitação: 06/06/2022, ÀS
12:00hs, Sessão Pública: 06/06/2022 as 14:00 hs, na Sala de Licitações, situada na Av. ACM, nº
705, Centro. Edital: www.bll.org.br, ou Por tal de Transparência.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022 - Torna público que, realizar-se-á a licitação: Processo
Administrativo 0131/2022. Tipo Menor Preço por Lote, por meio da utilização de recursos de
tecnologia da informação – Internet – na Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, www.bll.org.br, de
acordo com as especificações do Edital – Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de
ventilador de parede de 60cm, 220vts, para atender a demanda das Escolas Municipais. Limite
para acolhimento das propostas de preços e documentos de habilitação: 07/06/2022, ÀS 08:00hs,
Sessão Pública: 07/06/2022 as 08:15 hs, na Sala de Licitações, situada na Av. ACM, nº 705, Centro.
Edital: www.bll.org.br, ou Por tal de Transparência. Sinfrônio Alves de Queiroz Neto - Pregoeiro Oficial.

Quanto aos agentes federais envolvidos na ação, foi
expedido ofício ao Ministério Público Federal (MPF) para ciência dos fatos e a adoção de medidas. Além disso,
foi requisitado ao Departamento-Geral de Homicídios
e Proteção à Pessoa da Polícia Civil que sejam enviadas informações sobre os inquéritos policiais instaurados para apurar os fatos.
A 2ª Promotoria de Justiça
de Investigação Penal Especializada também encaminhou ofício à Delegacia de
Homicídios. A recomendação feita é de que todas as
armas dos policiais militares envolvidos na operação
sejam apreendidas e enviadas para exame pericial.
A determinação é para
que, inclusive, seja feita a
comparação com os projéteis que venham a ser re-

Mauro Pimentel / AFP

tirados das vítimas atingidas pelos disparos.

Operação

Viatura do Bope, grupamento da elite policial carioca

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2022: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFÉUS
PARA ATENDER O CIRCUITO SESC DE CORRIDAS – ETAPAS PAULO AFONSO E RIBEIRA
DO POMBAL. ABERTURA: 03 DE JUNHO DE 2022, ÀS 13H30. O Edital está disponível a partir de
25/05/2022, através do Site: www.sescbahia.com.br, Link “Licitações”, bem como no Portal de Compras
do SESC Bahia, no endereço: www.compras.sescbahia.com.br”.
Salvador, 25 de maio de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

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

TOMADA DE PREÇOS DE PREÇOS 0027/2022

Contratação de empresa para Prestação de serviços de natureza continuada, mediante a disponibilização de veículos
de carga e maquinas pesadas com o fornecimento dos insumos necessários e combustível. A entrega e abertura dos
envelopes de propostas e documentos será no dia 08 de Junho de 2022 às 14:30h, na sede do Centro Administrativo,
Sala do Empreendedor, localizado na Av. Agenor de Souza Barreto, 01, Centro, Jussari-Bahia. O Edital encontra-se
à disposição dos interessados pelo e-mail: Licitacima@outlook.es das 9:30 às 14:00h. Demais publicações exclusivamente no endereço: sai.io.org.br/ba/cima/site/DiarioOficial E-mail: Licitacima@outlook.es Camacan-Bahia,
24/05/2022 raul Aragão de Oliveira Junior Pregoeiro Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022

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 02/06/2022 até às 09h:00m do dia 06/06/2022,
por meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 09h:15m (horário de Brasília)
do dia 06 de junho de 2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas
jurídicas objetivando a aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Secretarias
de Administração, Políticas Sociais, Saúde e Educação no Município 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, 24 de maio de 2022. Carlos Benedito Guimarães da Silva, Pregoeiro
Oficial - Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
PREGÃO ELETRONICO DE N º 030/2022 – SRP - Torna-se público a Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico no 030/2022- SRP, Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes e filtros para
veículos leves e pesados, máquinas e tratores, a fim de atender a demanda da Administração Pública
deste Município. Sessão 07/06/2022, às 10:00 (dez) horas. Código de Rastreio BB nº 939591.
PREGÃO ELETRONICO DE N º 031/2022 – SRP - Torna-se público a Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico no 031/2022- SRP, Registro de preços para aquisição de peças de reposição para frota
de veículos pesados, a fim de atender a demanda da Administração Pública deste Município. Sessão
09/06/2022, às 10:00 (dez) horas. Código de Rastreio BB nº 940738.
PREGÃO ELETRONICO DE N º 032/2022 – SRP - Torna-se público a Licitação na modalidade na
modalidade Pregão Eletrônico no 032/2022- SRP, Registro de preços para aquisição de peças
elétricas para máquinas pesadas, a fim de atender a demanda da Administração Pública deste
Município.Sessão 09/06/2022, às 14:00 (quatorze) horas. Código de Rastreio BB nº 940739. Editais
e Anexos disponíveis no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações pelo E-mail www.
conceicaodocoite.ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Estes Cer tames ocorrerão
através do site www.licitacoes-e.com.br. Conceição do Coité, Bahia, 24 de maio de 2022. Wilma de
Brito Gonçalves Menezes – Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2022 A Câmara Municipal de Camaçari, por seu Pregoeiro,
torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 014/2022. A sessão pública será realizada
no dia 06.06.2022, às 09h:00min, na Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de Contorno do Centro
Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP 42.800-907. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de equipamentos para sessões e
eventos externos realizados pela Câmara Municipal de Camaçari. O Edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.cmcamacari.ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores
informações poderão ser obtidas pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou
junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, e
sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 24 de maio de 2022. O Pregoeiro. Publique-se.
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2022 A Câmara Municipal de Camaçari, através da
Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o adiamento da sessão pública de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N º 013/2022, com abertura prevista para o dia 24 de maio de 2022, às 09:00h, ADIADA para
o dia 27 de maio de 2022, às 09:00h. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de implantação e
operação de sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento
contínuo e ininterrupto de combustíveis automotores da Câmara Municipal de Camaçari, conforme características
constantes do Anexo I - Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 às
12:00h. Camaçari, 24 de maio de 2022. COPEL. Publique-se.

De acordo com a assessoria
da PM, as equipes do Bope e
da PRF se preparavam para a
incursão, quando criminosos começaram a fazer disparos de arma de fogo na
parte alta da comunidade.
Uma mulher foi ferida na
Chatuba, uma comunidade
fora da área da operação, e
morreu no local.
Durante a ação, ocorreu
confronto. Houveapreensão
de 13 fuzis, quatro pistolas e
12 granadas, além de drogas.
O total ainda será contabilizado. O feridos foram encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.
Segundo informações do
setor de inteligência da PM,
três destes feridos seriam de
outros estados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
ERRATA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 No Jornal A TARDE,
edição de 24.05.2022 (terça-feira), na publicação do Aviso da Toamda de Preços nº 002/2022 da
Prefeitura Municipal de Barra da Estiva, onde se lê: Abertura dia 08 de junho de 2022 as 09:00, lê-se:
Abertura dia 09 de junho de 2022 as 09:00. Demais dados permanecem inalterados. Valdir Freitas
Silva – Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 32/22. Dia 07/06/22 às 9h. Objeto: fornecimento de materiais de construção.
Menor preço por lote. Edital: e-mail: licitaboavistadotupim@gmail.com, www.boavistadotupim.ba.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: Diário Oficial. Boa Vista do Tupim/Ba, 24 de maio de
2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA
LICITAÇÃO Nº 053/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico para serem utilizado
durante o exercício de 2022. Tipo: Menor preço global. Data: Abertura das propostas:
09/06/2022, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 09/06/2022, às 09:30 hs. Endereço
Eletrônico: www.licitacoese.com.br, Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site:
http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoese.com.br, Informações,
das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118. Andaraí-ba, 25/05/2022.
Irlane Silva Santos – Pregoeira.

0PREFEITURA MUNICIPAL DE MORPARÁ
CNPJ N: 13.798.574/0001-07

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
A Prefeitura Municipal de Morpará, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico-SRP sob nº 014/2022, tipo menor preço por lote, tendo como objeto é o Registro de Preços
para contratação de empresa especializada em confecção de uniformes escolares personalizados,
camisas personalizadas para cavalgada, comissões e Jornada Pedagógica 2023, neste do Município
de Morpará - BA. A Sessão Pública Eletrônica ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br, no
dia 03/06/2022 às 09h:00min. Edital integralmente disponível no endereço eletrônico www.morpara.ba.gov.br, no site www.licitacoes-e.com.br, ou na Sede da Prefeitura, na Av. Vereador Edenilton
Magalhães de Souza, nº 420, Centro, Morpará-Bahia. Maiores informações: Tel. (77) 3663-2168;
e-mail: morparalicita@hotmail.com. Maria Nazaré Mendes de Alcântara – Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 - Objeto: Registro de preço para futura e eventual
aquisição de material de armarinho para atender as demandas da Secretaria de
Assistência Social deste Município. Tipo: Menor Preço global. Sessão: 06/06/2022 às
09:00hs. Licitação BB: 935646. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - Objeto: Registro de preço para futura e eventual
aquisição de material de expediente para atender as demandas das Secretarias deste
Município. Tipo: Menor Preço global. Sessão:06/06/2022 às 10:30hs. Licitação BB:
935674. Endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Os Editais e seus anexos
estão disponíveis no Diário Oficial do Município: http://www.por taliop.org.br/
diariopref/?id=3112 e https://www.licitacoes-e.com.br. Água Fria/BA, 24/05/2022.
Newton Borges Paes Coelho - Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÕES

A PREGOEIRA E PRESIDENTE DA COPEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAFAIETE COUTINHO-BA, torna público
as licitações:
Pregão Eletrônico SRP nº 22/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de
Estruturas para realização de eventos, incluindo Montagem e Desmontagem dos mesmos, mediante demanda, para
atender as necessidades das diversas Secretarias que compõe a Administração do Município de Lafaiete Coutinho-BA,
mediante Sistema de Registro de Preços. Data: 07/06/2022 – Horário: 09:00hs. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Credenciamento nº 02/2022 - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos culturais, pessoas físicas e ou jurídicas
para a realização de apresentações musicais e artísticas a serem executadas no mês de junho dentro da programação
dos FESTEJOS JUNINOS DE LAFAIETE COUTINHO promovidos pela Prefeitura de Lafaiete Coutinho no período de 11 a
26 de junho de 2022. DATA DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES E DOCUMENTOS: de 06/06/2022 a 10/06/2022, das
07:00 as 13:00 horas, no Setor de Licitação deste Município. Local: Rua Assemiro Marques de Andrade, s/n°, Lafaiete
Coutinho-BA.
Os Editais encontram-se disponíveis no Portal da Transparência (http://www.lafaietecoutinho.ba.gov.br). Informações
podem ser obtidas pelo e-mail licitacaolafaiete12@gmail.com ou pelo Tel.: (73) 3541-2125. Lafaiete Coutinho, 25 de
maio de 2022. Bruna da Silva Neris – Pregoeira e Presidente da COPEL.

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA
E AQUICULTURA DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022 E BB Nº 935307
Abertura:07/06/2022 às 10 horas (Horário de Brasília). Objeto: Registro de Preços para futura aquisição e/ou
eventual aquisição de material permanente de Kits de Irrigação por Microaspersão com Pressurização, Kits de
Irrigação por Microaspersão sem Pressurização, Kits de Irrigação por Gotejamento com Pressurização e Kits
de Irrigação sem Pressurização, para atender a uma área de 2,0 Hectares,conforme especificações no Termo
de Referência do Edital. Família: 37.10. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos através dos sites: www.
comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.Os interessados poderão entrar em contato através do e-mail
copel@seagri.ba.gov.br, telefones (71) 3115-2704/2714 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08:30
horas às 17:30 horas no endereço Av. Luiz Viana Filho, nº 405, 4ª Avenida, 2º andar - Coordenação de Licitações,
CAB, Salvador/BA, 24/05/2022 - Ginaldo Aguiar Araújo - Pregoeiro Oficial.

SEAGRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU-BA
CNPJ Nº. 16.412.025/0001-32

AVISO DE LICITAÇÃO - PP 010 E PP 011/2022

A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n° 010/2022: Processo Administrativo: 048/2022, Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Produção, organização e
locação de estrutura e equipamentos com montagem e desmontagem de palco, tenda, sonorização,
iluminação e outros, visando atender os festejos juninos realizado por este município no ano
de 2022, sessão de abertura: às 09:00h do dia 07/06/2022, na sala de reuniões da COPEL na
Prefeitura Municipal de Jucuruçu- Bahia, local Praça Josino Eduardo Brito, 410 – Centro - CEP:
45.834-000 – Jucuruçu / BA.
A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Presencial n° 011/2022: Processo Administrativo: 049/2022, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Locação de Sistemas
Informatizados de Gestão Pública relativo a recursos humanos, portal da transparência dos
servidores e portal do servidor e implantação do sistema para a emissão e controle das notas
fiscais de prestação de serviços de forma eletrônica, possibilitando a eficiência na gestão
e arrecadação, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento,
customização, migração, adequação, suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica
dos sistemas informatizados de gestão pública, em atendimento as necessidades da Prefeitura de
Jucuruçu – BA, sessão de abertura: às 09:00h do dia 09/06/2022, na sala de reuniões da COPEL
na Prefeitura Municipal de Jucuruçu- Bahia, local Praça Josino Eduardo Brito, 410 – Centro - CEP:
45.834-000 – Jucuruçu / BA.
Jucuruçu-BA, 25 de Maio de 2022.
Camila de Carvalho Barreto - Pregoeira Oficial

