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SEGURO SOCIAL Objetivo é ampliar investigações sobre irregularidades na concessão de benefícios

PF deflagra Operação Custo Maior
para apurar fraudes contra o INSS
Raul Spinassé / Ag. A TARDE / 17.5.2018

AGÊNCIA BRASIL
São Paulo

A Polícia Federal deflagrou
ontem a Operação Custo
Maior, para ampliar investigações sobre irregularidades na concessão e estrutura de consultoria de atendimento a segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Campinas (SP) por atravessadores.
Além da Polícia Federal,
participam da ação o Ministério Público Federal e a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista, do Ministério do
Trabalho e Previdência, em
conjunto com o INSS.
As investigações são baseadas na análise de materiais apreendidos na Operação Custo Previdenciário,
realizada em agosto de 2018,
também em Campinas.
A Operação Custo Maior
mostrou que havia mais
pessoas envolvidas e não
identificadas na ação anterior, que se relacionavam diretamente com servidor do
INSS, já demitido e condenado pela Justiça Federal.

As investigações são baseadas na análise de materiais apreendidos na Operação Custo Previdenciário, de 2018
As irregularidades e infrações constatadas foram
atendimento privilegiado,
com dispensa de senha ou
de comparecimento pessoal
quando exigido; reunião externa (em restaurante, lan-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado do PE 15/22. Objeto: aluguel de carro de som e na locução de eventos e gravação de áudios
em estúdios. Vencedora: Clistenes Sampaio Gomes ME, CNPJ 07.173.234/0001-80, lote I – valor: R$ 184.695,00,
Lote II – valor: R$ 35.992,00. /////////////////// Contrato 357/22. PE 15/2022. Contratado: Clistenes Sampaio Gomes ME,
CNPJ 07.173.234/0001-80. Lote I – valor: R$ 184.695,00. Lote II – valor: R$ 35.992,00. Vigência: até 30/05/23. Ruy
Barbosa/Ba, 30 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “Maior Desconto” Lei Federal nº.
10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 13/07/2022 às 08h:30min Nº 947557
PE048/2022-SRP Objeto: seleção de propostas destinadas a Contratação de empresa especializada
para fornecimento de Combustível (Gasolina Comum/ Etanol/Diesel) por Sistema de Registro de Preços - SRP, para abastecimentos dos carros oficiais das Secretarias Municipais do Município de Nazaré/
BA, de acordo com as quantidades e especificações técnicas anexadas ao Termo de Referência, na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital
e seus Anexos. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas
pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 30/06/2022. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, por seu pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que realizará
os Pregões Eletrônicos, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde serão recebidas propostas,
nas datas e horários abaixo informadas :
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 030/2022 – Abertura de propostas no dia 15/07/2022,
às 08h, objeto: aquisição parcelada de combustíveis, tipo oleo diesel, gasolina e alcool, destinados a atender a demanda da frota municipal.
Maiores informações no http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital Soares 268 1º
andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 77-9 8105-8098.
Macaubas/Ba, 04 de Julho de 2022.
MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
Pregoeiro

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

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Morpará torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública,
tipo menor preço global, tendo como objeto a cooperação técnica e financeira entre o ESTADO e o MUNICÍPIO, através do repasse de recursos, para a Construção de Uma Escola com 09 Salas e uma Quadra
Poliesportiva, na comunidade de Capim Raiz, e uma Escola com 04 Salas com Ginásio de Esportes na Comunidade de Carnaúba Grande, neste Município de Morpará. – Bahia, CONVÊNIO 198/2022 com o Estado
da Bahia, através da Secretaria de Educação. A Sessão de abertura será no dia 02/08/2022, às 08h:30min,
no Setor das Licitações e contratos – situado na sede da Prefeitura Municipal de Morpará. Edital disponível
no Site Oficial do Município, no endereço eletrônico www.morpara.ba.gov.br ou na Sede da Prefeitura, na
Av. Vereador Edenilton Magalhães de Souza, nº 420, Centro, Morpará/BA. Maiores informações: Tel. (77)
3663-2168; E-mail: morparalicita@hotmail.com. Giovani Pereira de Oliveira – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

chonete e posto de abastecimento em rodovia) e inclusive em fins de semana e
períodos noturnos; coleta
ou entrega de documentos
fora da agência do INSS; retenção e armazenamento de
documento em locais não
autorizados; manipulação
da agenda (postergando ou
antecipando data); cálculos
em desconformidade com a
legislação e inserção de informações falsas no sistema
da Previdência Social.

R$ 2 milhões

No total, durante a apuração,
foram identificados 13 novos benefícios com ações

desses atravessadores e que
já foram pagos pelo INSS,
somando aproximadamente de R$ 2 milhões de prejuízos à União.
Ontem, foram cumpridos
dois mandados de busca e
apreensão, expedidos pela
9ª Vara Federal em Campinas, nas residências dos investigados, que, atualmente,
moram no município de São
Paulo. Os materiais apreendidos foram encaminhados
à Delegacia de Polícia Federal em Campinas.
Estima-se que a investigação e a suspensão dos 13 benefícios identificados evitaram prejuízo à União de cer-

Ministério da
Justiça dá início
à nona fase de
operação
AGÊNCIA BRASIL
Brasília

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) deflagrou ontem a nona fase
da Operação Luz na Infância, destinada ao combate à
exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. Até o momento, pelo
menos 26 suspeitos foram
presos no Brasil. Durante a
operação, também foram
presas 40 pessoas no exterior. As buscas recolheram o
total de 1 terabyte de material pornográfico de crianças e adolescentes.
Desde a manhã de quarta-feira, estão sendo cumpridos 163 mandados de
busca e apreensão autorizados pela Justiça em 13 estados brasileiros e no exterior. Fora do país, a operação
ocorre com o auxílio das polícias dos Estados Unidos,
Argentina, Paraguai, Costa
Rica, Panamá e Equador.

Prazos das penas

As investigações partiram
do Laboratório de Operações
Cibernéticas do ministério e
foram feitas em parceria
com o Homeland Security
Investigations (HSI), órgão
de repressão a crimes internos dos Estados Unidos,
além das polícias civis estaduais.
A pena para quem armazena conteúdo sexual envolvendo crianças varia de um
a quatro anos de prisão, e
pode aumentar de três para
seis anos no caso de compartilhamento, e de quatro a
oito anos no caso de produção de conteúdo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP 17/2022. Objeto: aquisição de material e impressos gráficos. Dia 14/07/22 às 8:30h.
Menor preço por lote. Informações/Edital: http://www.central.ba.gov.br/ // licitacaocentral7@gmail.com. Central/Ba,
01/07/2022. Anselmo Luiz Goes da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES
PREGÃO ELETRONICO 16/2022. PA 24/22. Objeto: aquisição de ambulancia tipo “D” de suporte avançado UTI MÓVEL. Menor preço global. Dia 14/07/22 às 9:15h. Edital: www.soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel. 7533392150.
Souto Soares/Ba, 01/07/2022. Amaury Alves Batista Junior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL DE JUAZEIRO – SAAE
PREGÃO PRESENCIAL SRP 17/2022. Dia 13/07/22 às 9h. Menor preço por Item. Objeto: fornecimento de material de
informática e tecnologia da informação. Informações: SAAE, tel. 7436149807, licitacaosaaejua@gmail.com. Juazeiro/
Ba, 01 de Julho de 2022. Meyrijane dos Santos Jericó. Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE N º 002/2022 - Torna-se público a Licitação na modalidade Concorrência Pública no 002/2022, contratação de empresa especializada para execução de serviços de
recapeamento, manutenção viária e de calçadas neste município, conforme edital, a ser realizada no
dia 04/08/2022, às 10:00 (dez) horas, Edital e Anexos disponíveis no e-mail www.conceicaodocoite.
ba.gov.br, site: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. Conceição do Coité, Bahia, 29/06/2022. Betânea Leão de Oliveira Mota - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 021/2022. Tipo: Menor Preço Global. Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO
MUNICIPIO DE LAPÃO. Data: 18/07/2022 às 09:00h Através da plataforma do
ComprasNet, no endereço:https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.
asp/,Edital disponível no link: http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/
licitacoes e https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. Informações:
Fone: (74)999263809, email: cpl@lapao.ba.gov.br.
Artur Alves da Silva – Pregoeiro Municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2022/19201
Objeto: Registro de preços unitário para futura e eventual aquisição de frutas in natura.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 029/2022 – Acolhimento das propostas a partir de: 02/07/2022 às 08:00 horas.
Abertura das propostas: 14/07/2022 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de preços:
14/07/2022 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, 30 de junho de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia
Chefe do Núcleo de Licitação.

A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº.
8.666/93 Os envelopes nº A, B, C e D contendo, respectivamente, a(s) proposta(s) técnica(s) e a(s)
proposta(s) de preço, deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Nazaré -Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Nazaré- Bahia CEP 44.400-000 até as 14:00 horas
do dia 03/08/2022, quando será procedida a abertura do certame Republicação TP 003/2022 Obj:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de projetos de divulgação
de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, compreendendo estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna,
intermediação, supervisão da execução externa e distribuição de peças e campanhas de interesse
da Prefeitura Municipal de Nazaré aos veículos e demais meios de divulgação, bem como as demais atividades complementares, conforme especificação no Anexo I do Edital, e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido no diário oficial do
município desta Prefeitura http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação (75)
3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 29/06/2022. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas – Presidente/Pregoeira

O Município de Itapitanga - BA realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2022,
em 19/07/2022 às 9:00h, em sua sede, que visa a contratação de empresa da área de engenharia
para execução dos serviços de reforma do mercado municipal, objeto do Convênio Nº 422/2022
firmado com o Governo do Estado. O Edital e seus anexos encontra-se á disposição dos interessados
no setor de Licitações na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário das 08:00 ás 14:00
horas, ou através do correio eletrônico licitacompras.itapitanga@hotmail.com. Maiores informações
pelo Tel: (73) 3246-2445. Os demais atos serão publicados no site: https://sai.io.org.br/ba/itapitanga/
site/licitacoes. – Clebson Santos Moreira – Presidente da CPL.

EDITAL 0001/2022 - Ref.: CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
DE COMPRADORES TERRENOS FAZENDINHAS.

EDITAL 002/2022: ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE COMPRADORES.

PREZADO (A) SENHOR (A): Na qualidade de Vendedor dos TERRENOS
FAZENDINHAS, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para participar da
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 09 de Julho de 2022,
na Àrea de Acesso dos terrenos, em Barra Grande – Vera Cruz-Ba, às 09:00
(nove horas), em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos
metade dos votos totais, ou às 10:00 (dez horas) em segunda convocação,
no mesmo local, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre
a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Formalização dos procedimentos para início
e gerenciamento da obra; 2 - Formação da comissão de representantes DOS
ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR(ES) de lote(s) no loteamento; 3 - Aprovação
dos métodos construtivos dos projetos de infraestrutura; 4 - Aprovação do(s)
orçamento(s) da obra de infraestrutura do loteamento; 5 - Fato relevante que
possa ser incluído, ou o que houver; OBSERVAÇÕES: - É lícito aos senhores
COMPRADOR(ES) se fazerem representar na Assembléia ora convocada por
procurador, munido com procuração específica com firma reconhecida, sendo
que cada procurador somente poderá representar um COMPRADOR; - Cada terreno de posse do COMPRADOR equivalerá a 01(um) voto. O resultada da final
da votação será apresentada na Assembléia ou mdiante publicação no email
e rede social; - A ausência dos senhores COMPRADOR (ES) não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e
deliberados; - A Comissão de Representantes dos COMPRADORES e seus
respectivos suplentes será constituída por eleição dos mais votados pelos presentes; Será formado pelo mínimo de 03(três) COMPRADORES e mais 03 (três)
suplentes; Cordialmente, LUCAS BAHIANA DOS REIS

ca de R$ 9 milhões.
O nome da operação (Custo Maior) faz alusão ao aumento do impacto das fraudes à Previdência Social em
relação à fase anterior, denominada Custo Previdenciário, que já havia evitado
mais de R$ 4 milhões em
prejuízos.
Os investigados responderão, na medida de suas
condutas, pelos delitos de
inserção de informações falsas no banco de dados (Artigo 313-A, CP) e de associação criminosa (Artigo 288),
do Código Penal. As penas
podem chegar a 15 anos de
prisão.

LUZ NA INFÂNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022. Dia 14/07/22 às 9h, no www.compras.gov.br. Menor preço por item. Objeto: aquisição de computadores, notebooks, impressoras e equipamentos de informática. 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, 30
de junho de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA
CNPJ N: 13.858.675/0001-18

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 152/2022.

A Pregoeira da PM de Nova Canaã- BA realizará licitação em 13/07/22 às 09hs00min, para Contratação de
pessoa jurídica para aquisição de um veículos zero quilômetro, tipo Van. Edital https://www.novacanaa.ba.gov.
br/Site/Transparencia. Divulgação dos outros atos- Diário Oficial-site: www.novacanaa.ba.gov.br. Ana Paula
Matos da Silva – Pregoeira Municipal. 01/07/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2022/04027
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2022
Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para execução de Obra de Construção
do Novo Fórum da Comarca de Lapão, localizado na Zona Urbana entre as ruas Rui
Barbosa - José Gregório - Rogaciano Barbosa, s/n, município de Lapão/BA. O Núcleo de
Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: DATA DA SESSÃO DE
ABERTURA DA LICITAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA: 03/08/2022 às 10:00
horas. O Edital em referência se encontra disponível no endereço eletrônico: www.tjba.jus.
br: ícone: licitação – pesquisa.
Salvador, 30 de junho de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia
Chefe do Núcleo de Licitação.

CNPJ Nº. 14.147.482/0001-11

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

Prezado (a)s membros da associação de moradores A Associação de Compradores de Terrenos do Parque das Mangueiras em Mar Grande-BA, inscrita no
CNPJ nº 39.591.657/0001-69, por intermédio de seu presidente, Marcio Luis
Moreira de Sena, tem a honra de convidá-lo para nossa Assembleia de compradores, a realizar-se no próximo dia 10 de Julho de 2022, na área de acesso dos
terrenos em Mar Grande, situado a Rodovia BA 001, S/N, Mar Grande, Município
de Vera Cruz-BA, CEP: 44470-000, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos metade dos votos totais, ou
às 09:30 (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, no mesmo dia
e local, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I- Infraestrutura dos terrenos; II- Custos da obra, Orçamentos e
Prazos; III- Formação de Comissão de Acompanhamento de Obras; IV- Reurb;
OBSERVAÇÕES: - É lícito aos senhores ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES)
se fazerem representar na Assembléia ora convocada por procurador, munido
com procuração especifica com firma reconhecida, sendo que cada procurador somente poderá representar um ADQUIRENTE/ COMPRADOR; - A ausência
dos senhores ADQUIRENTE(S) / COMPRADOR (ES) não os desobrigam, passivo
de concordância tácita, por desídia ou outros, aos assuntos que forem tratados e deliberados. - A Comissão de Acompanhamento de Obras dos e seus
respectivos suplentes será constituída por eleição dos mais votados pelos presentes. E será formada pelo mínimo de 03(três) ADQUIRENTE (S) / COMPRADOR
(ES), e mais 03 (três) suplentes. Cordialmente. Associação de Compradores de
Terrenos do Parque das Mangueiras em Mar Grande-BA, por seu presidente Marcio Luis Moreira de Sena.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 - Objeto Contratação de pessoas físicas e jurídicas para aquisição
de lanches para atender às necessidades das Secretarias do Município de Água Fria. conforme especificações e quantitativos constantes no Edital e Termo de Referência. Data final para credenciamento/
Início da sessão: 30/07/2022 às 10:00hs. O Edital e anexos estão disponíveis no Diário Oficial do
Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112. Água Fria/BA, 30/06/2022. Maria Teresa
Correia dos Santos Da Silva - Presidente da CPL.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 - Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de medicamentos controlados para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de
Água Fria/BA. Tipo: Menor Preço Global. Início da sessão para disputa: 14/07/2022 às 09:00hs. Licitação BB: 944935. Endereço: www.licitacoes-e.com.br. O Edital e anexos estão disponíveis no Diário
Oficial do Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112 e https://www.licitacoes-e.com.
br. Água Fria/BA, 30/06/2022. Jeane Andrade Do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO
TP Nº. 005/2022- PMSF – OBJETO: AMPLIAÇÃO DE 01 COZINHA COMUNITARIA, NA COMUNIDADE DE TRÊS MURROS, MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO. A Prefeitura Municipal de Muquém do São
Francisco/BA, por meio da Prefeita Municipal, Senhora Gilmaria Rios Pereira Araújo e a Senhorita
Presidente da CPL, nomeada pela Portaria de nº 234/2022, no uso de suas atribuições legais, faz
saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de Licitação,
na modalidade TOMADA DE PREÇO, que como objeto a contratação sob o regime de empreitada
por preço global, de empresa da área de construção civil para execução das obras de engenharia
com vistas a ampliação de 01 cozinha comunitária, na comunidade de Três Morros, no município de
Muquém do São Francisco.; PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO À PRODUÇÃO. Fontes: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO DO TESOURO, 128 - RECURSOS DO
FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEP,
300 - FONTE DE RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO DO TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR
e/ou 328 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO ESTADO DA BAHIA - EXERCÍCIO ANTERIOR – respeitando o projeto básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano de trabalho e demais normas de execução, recursos oriundos do
Convênio nº 534/2022 com o Estado da Bahia, Tudo em conformidade com a Lei 8.666/1993, pela
Lei 12.378/2010 que regulamenta o exercício das profissões vinculadas ao CONFEA/CREA. As especificações técnicas e demais condições constantes no Anexo I do Edital. O recebimento dos envelopes
“HABILITAÇÃO E PROPOSTAS”: 13/07/2022 às 10:00min na sala de Licitações. Tipo: Menor Preço
Global. Regime de Execução: Empreitada por Preço global. Prazo de execução: 12 (dose) meses a
partir da liberação da primeira parcela dos recursos financeiros. O Edital estará disponível através do
e-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br no portal https://www.muquemdosaofrancisco.
ba.gov.br/na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08h30min às
18h00min h, tel. 77 3652-1014. Muquém do São Francisco/BA.
DAT Muquém do São Francisco/BA 22 de junho de 2022
ASS Vanessa Magalhães da Silva
CAR Presidente da CPL.

