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DA REDAÇÃO

O jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal
The Guardian no Brasil, e o
indigenista brasileiro Bruno
Araújo Pereira desapareceram na Amazônia brasileira
no último domingo. O inglês, que mora em Salvador,
produzia reportagens sobre
conflitos de terras e questões
indígenas, acompanhado de
Bruno, e vinha sofrendo
ameaças em decorrência do
trabalho.
A Marinha confirmou ontem que conduzirá as atividades de busca. Segundo a
força militar, uma equipe de
Busca e Salvamento (SAR),
subordinada à Capitania
Fluvial de Tabatinga foi direcionada ao local de ocorrência.
Segundo a associação indígena do Vale do Javari
(Unijava) e o Observatório
dos Direitos Humanos dos
Povos Indígenas Isolados e
de Recente Contato (OPI), Pereira e Phillips viajaram na
última sexta-feira até um
posto de vigilância indígena
próximo a uma localidade
chamada Lago do Jaburu,
"para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas".
No domingo, segundo a

AMAZÔNIA A Marinha confirmou ontem que conduzirá as atividades de
busca, e enviou uma equipe de Busca e Salvamento ao local da ocorrência

Indigenista e jornalista
britânico desaparecem
nota, os dois deveriam voltar
para Atalaia do Norte, mas
antes fizeram uma parada
previamente agendada na
comunidade ribeirinha São
Rafael para visitar um líder
comunitário conhecido como "Churrasco". O objetivoera " consolidar trabalhos
conjuntos entre ribeirinhos
e indígenas na vigilância do
território bastante afetado
pelas intensas invasões".
Os dois chegaram à comunidade São Rafael por volta
das 6h. Como não encontraram o líder, conversaram
com sua esposa e partiram
rumo à Atalaia do Norte. A
viagem normalmente dura
cerca de duas horas. "Assim,
deveriam ter chegado por
volta de 8h/9h da manhã na
cidade, o que não ocorreu",
dizem a Unijava e o OPI.
Às 14h, os órgãos mandaram uma equipe "formada

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PREGÃO ELETRÔNICO 49/2022. Objeto: serviços em tecnologia da informação, com fornecimento
de software de sistema integrado da gestão da saúde. Recebimento de Propostas: das 8h de 21/06/22
até às 8h30 de 28/06/22. Abertura: 28/06/22 às 8h30. Disputa: 28/06/22 às 9h. Edital: http://www.
licitações-e.com.br. Santo Amaro/Ba, 06 de junho de 2022. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO POR LOTE Nº 004/2022

Objeto: REGISTRAR PREÇOS GÊNERO ALIMENTÍCIOS. Início de acolhimento das propostas: dia 07/06/2022,
às 8h, Abertura das propostas: 21/06/2022, às 08h - Sessão da disputa dos lances dia 21/06/2022, às 10h - site
www.licitacoes-e.com.br. Edital na sede ou Diário Oficial/Demais atos: www.guaratinga.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
Informações: licitacao@guaratinga.ba.gov.br. 06/06/2022. Ywério Campos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ N: 13.846.753/0001-64

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS TP - Nº 02/2022

O Município de Ibirapitanga (BA), avisa que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2022. Objeto:
contratação de empresa para execução de obras e serviços de urbanização da área do entorno do Lago Municipal
Jucarlos Heloi, neste Município-Recursos OGU. CT. 1081572-60/2021, e pavimentação de vias em paralelepípedos
do Assentamento Rural São João, neste Município - Recursos OGU. CT. 1075619-99/2021. Leis: 8.666/93 e 123/06.
Sessão:22/06/2022, às 08hs. Tipo Menor Preço por Lote. Edital disponível em: https://www.ibirapitanga.ba.gov.br/
site/licitacoes. Sessão ocorrerá no Auditório da Câmara de Vereadores, à Rua Ivan Lima, s/n, Centro Ibirapitanga,
Em:06/06/2022. José Wildes Azevedo Santos – Presidente.
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO 21/06/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 23/06/2022 ÀS 15H00
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oﬁcial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou
2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias
e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Oﬁcial: www.
megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da
Saúde. Localização do imóvel: Cândido Sales-BA. Br. Nova Conquista. Rua Adelmario Pinheiro, nº 96. RESIDENCIAL/COMERCIAL. Áreas
totais: terr. 105,97m² e constr. 318,00m². Matr. 3.637 do RI local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 21/06/2022, às 15:00 hs. Lance
mínimo: R$ 358.000,00. 2º Leilão: 23/06/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 214.800,00. Condição de pagamento: à vista,
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no
caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.
com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oﬁcial JUCESP nº 844.
Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que irá realizar o PREGÃO ELETRÔNICO
n° 080/2022, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE FORMA EXCLUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO REALIZAÇÃO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO; ARRECADAÇÃO DE TODO E QUALQUER TRIBUTO
MUNICIPAL; PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS, PENSIONISTAS E NÃO EFETIVOS; E PAGAMENTO AOS FORNECEDORES, ABRANGENDO A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. Abertura das propostas: 28/06/2022
às 09h30min; Disputa: 28/06/2022 às 10h30min. Edital disponível 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, 06 de Junho de 2022. Rebeca Mayara
Marques da Silva – Pregoeira da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSIAPE
CNPJ N: 13.674.148/0001-53

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL E TOMADA DE PREÇOS

O Município de Jussiape realizará, conforme especificações de cada EDITAL, disponíveis no diário do município
https://www.jussiape.ba.gov.br: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2022, dia 20/06/2022 às 09:30 h para aquisição
de diversos materiais, para o kit dormitório, destinados às ações de resposta de desastre com recurso do Ministério
do Desenvolvimento Regional, aprovado através da Portaria nº 3450, de 31 de dezembro de 2021, processo nº
59052.008504/2021-48 para atender a demanda das Secretarias deste município de Jussiape-BA. PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 023/2022, dia 20/06/2022 às 10:30 h para prestação de serviços de serralheria com instalação de
alambrados e rede de proteção para atender as demandas deste munícipio de Jussiape-BA. TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2022, dia 22/06/2022 às 09:00h, para Construção de Portal no Município de Jussiape/BA, Contrato de Repasse
MTUR 887424/2019 - Operação 1063861-74 MINISTERIO DO TURISMO /CAIXA. CRITÉRIO: Menor Preço Global.
LOCAL: sede da Prefeitura, situada na Praça 9 de Julho, s/n, centro, Jussiape – Bahia. JUSSIAPE, 06 de junho de
2022. ZORAIDE MARIA SOUZA PEREIRA – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade e forma: Pregão Eletrônico nº 022/2022 “BB943349”, vinculado ao Processo
Administrativo nº 440/2022; Data e horário do início de recebimento das propostas: 12h00min
do dia 07/06/2022 até às 08h00min horas do dia 23/06/2022. Data e Horário das análises e
aberturas das propostas: 08h30min até as 09h15min do dia 23/06/2022 e Data e horário do início
da disputa: 09h30min do dia 23/06/2022; objeto: contratação de pessoa jurídica especializada
em prestação de serviços na área de locação de equipamentos e materiais de infraestrutura
(palco, camarote, toldos, iluminação, sonorização, telão, gerador, banheiros químicos) montagem
e desmontagem destinados a atender as necessidades da administração pública municipal de
Andorinha - Bahia; do tipo: menor preço por item. Os interessados terão acesso ao instrumento
convocatório e informações adicionais no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br , bem
como, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, situada na Rua Antônio Galdino,
s/nº, Centro, CEP: 48.990-000 - Andorinha - Bahia, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min
às 16h00min, pelo e-mail: licitação_pma@hotmail.com e no site www.andorinha.ba.gov.br ou
pelo telefone: (074)-3529-1473. Aline de Jesus Morais – Pregoeira Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público a licitação na Modalidade
Carta Convite - Nº 001/2022. Objeto: Contratação de Empresa para Execução das Obras de Requalificação da Praça
da Mulher localizada no Bairro de Itinga, Município de Lauro de Freitas-Bahia, conforme Projeto Básico e Planilhas
Orçamentárias em CD anexo neste Edital. Período Contratual: Será de 03 (três) meses. Prazo De Execução: Será de
06 (seis) meses). Sessão de Abertura: 15/06/2022 às 08:00 horas. Local da Sessão: Comissão Permanente de
Licitação – situada na Praça Martiniano Maia – Nº 25 - 1º Andar - Sala 02 - Centro – Lauro de Freitas/Bahia. Retirada
do Edital: exclusivamente via requisição por telefone: (71) 3288 8792 ou via e-mail: copel2017@yahoo.com. Luciana
Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Lauro de Freitas, 03 de junho 2022.

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO da
Concorrência Pública - Nº 003/2022. Tipo: Melhor Técnica. Objeto: Contratação de Serviços de Publicidade
prestados por intermédio de Agência de Propaganda, compreendendo o conjunto de Atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o Estudo, o Planejamento, a Conceituação, a Concepção, a
Criação, a Execução interna, a Intermediação e Supervisão da Execução Externa e a Distribuição de Ações
Publicitárias junto a Públicos de interesse. Da análise relativa ao Invólucro – Nº 05 – Documentos de
Habilitação, apresentada pela empresa Morya Comunicação e Propaganda Ltda., a Comissão Permanente
de Licitação, considerou a mesma HABILITADA, por atender todas as exigências editalícias. Luciana Brito
Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 06 de junho de 2022.

João Laet / AFP

Jornalista Dom Phillips em visita a aldeia em Roraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
CNPJ N: 16.234.429/0001-83

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº008/2022

O Município de Itabela torna público a realização do Pregão Eletrônico SRP Nº008/2022, objetivando a contratação
de serviço de locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos na cidade de Itabela-BA,
por meio da plataforma “portaldecompraspublicas” Tipo: Menor Preço global Sessão de Abertura das propostas:
22 de Junho de 2022, às 14:00 horas. O edital se encontra à disposição para retirada no site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oÿcial do Município,
através do https://www.itabela.ba.gov.br/site/diariooficial. Maiores informações através do e-mail: licitacaoitabela@
gmail.com ou na Copel, sito na Av. Manoel Carneiro 327, centro, Itabela/BA, Em 06 de Junho de 2022. Gionara de
Souza Pinha – Pregoeira.

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

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022

A Prefeitura Municipal de Morpará, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial sob
nº 004/2022. Objeto: prestação de serviços de buffet, objetivando atender as demandas das Secretarias em
eventos oficiais, neste Município de Morpará-Bahia, incluindo o tradicional festejo de São Pedro. A Sessão
dia 20/06/2022, às 09h:00min, no Setor das Licitações e contratos – situado na sede da Prefeitura Municipal
de Morpará. Edital disponível 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) 36632168; E-mail: morparalicita@hotmail.com. Maria Nazaré Mendes de Alcântara – Pregoeira Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 (BB 940702) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA. Nº Processo:
027.1450.2020.0000325-10. Abertura: 22/06/2022 às 10h30min (Horário de Brasília)
- Objeto: Aquisição de chaves de fenda, óleo lubrificante, caixas, trenas, colas
adesivas, chaves de boca, alicates, lanternas, martelos, chaves teste, arcos, estiletes
e fitas, para manutenção de 140 sistemas de dessalinização, da 1ª etapa do Programa
Água Doce - PAD BA, no âmbito da execução de atividades previstas na Meta 05,
Etapa 09, do CONVÊNIO MMA/SRHU/Nº. 7802/2012, registrado no SICONV sob o
nº. 769428/2012. Famílias: 51.10/51.20/51.40/52.10/59.70/62.30/75.20/80.30/80.40/
91.50 - Local da sessão: www.licitacoes-e.com.br. 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 email copel.sema@sema.
ba.gov.br, do telefone (71) 3118-5350 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira,
das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, no endereço: Av. Luís
Viana Filho, 6ª Avenida, n° 600, CAB, CEP 41.745-900, Salvador – BA, 06/06/2022.
Jaldete de Jesus Aprígio – Pregoeira Oficial.

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

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022

O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público,
decide REVOGAR o PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, pelas razões
jurídicas a seguir expostas. De início, ressalta-se que a revogação está fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº
8666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02 e na Súmula 473 do STF. Nesse sentido, tendo em vista razões de
interesse público decorrente de fato verificado supervenientemente, necessário que seja a licitação revogada, para
melhor atender às necessidades da Administração.
Assim, por razões de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma
forma mais adequada, incumbe ao órgão licitante revogar a licitação. Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º da Lei
8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo,
exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Castro Alves-BA, 07 de junho de 2022.
ÍCARO ARAGÃO. PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022

O Município de Pedrão torna público aviso para realização do certame referente à licitação
na modalidade de: TOMADA DE PREÇOS 002/2022 – Objeto - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA
ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS, NA FAZENDA POVOAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PEDRÃO, COM RECURSOS
ORIUNDOS DO CONVENIO 029/2022, PROCESSO SEI 011.15909.2021.0054351-05, CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, ESPECIFICAÇÕES
COMPLEMENTARES E DEMAIS NORMAS DE EXECUÇÃO, Data da sessão: 21 de junho de 2022 ás
10:00hrs. O Edital e anexo, encontram-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor
de licitação na sede da prefeitura de 2ª a 6ª feira, horário 08:00 às 12:00hs, Informações: (75) 34282421. Pedrão, 03 de junho de 2022. Michele Evangelista dos Santos – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURELINO LEAL
CNPJ N: 16.137.291/0001-02

AVISO DE PUBLICAÇÃO SEM EFEITO

Tornar sem efeito a publicação AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Tomada de preço 001/2022,
publicado no Diário Oficial do Município – na quarta-feira, 01 de junho de 2022, de Número 1954 – Ano2. Motivo: Erro na Publicação. Aurelino Leal/BA, 06 de junho de 2022. Rodrigo Calazans de Andrade
– Prefeito Municipal.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 001.2022

A Prefeitura de Aurelino Leal-Bahia informa aos interessados a realização dos processos licitatórios: TOMA DE
PREÇO Nº 001/2022: Data de abertura 23/06/2022, às 09h, na sala de licitações da Prefeitura de Aurelino
Leal(BA) AV. ALONSO, s/nº - Centro – CEP: 45675-000 – Aurelino Leal/BA. Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica para Execução de Obras de Pavimentação e Drenagem das Ruas 1,2,3,4,9,10,11 e 12 no Bairro
Humberto Barbosa no município de Aurelino Leal/BA. Informações no endereço: AV. Alonso, s/nº - Centro –
CEP: 45675-000 – Aurelino Leal/BA – Sala de Licitações, no horário das 08h às 12h, de segunda a sexta.
Edital e eventuais alterações disponíveis no endereço: https://www.aurelinoleal.ba.gov.br/site/editais e no e-mail:
pregoeiro.aleal@gmail.com. Demais atos no endereço https://www.aurelinoleal.ba.gov.br/site/diariooficial. Luan Santos Muniz, Presidente da Comissão Permanente de Licitações. Aurelino Leal/BA, 07 de junho de 2022.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2022(SISTEMA DE

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
033/2022(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 157/2022. Tipo: Menor Preço por Item.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de serviços de pessoa jurídica para a prestação de
serviços protéticos com material próprio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município
de Valença. Acolhimento das Propostas: 09h00min de 07/06/2022 até as 09h00min de 17/06/2022. Abertura das
Propostas: 17/06/2022, às 09h00min. Disputa: 17/06/2022 às 09h30min. Endereço Eletrônico: https://www.
licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação no licitacoes-e: 943361. Edital: Disponível na plataforma e no portal da Prefeitura
Municipal de Valença no sitio https://www.valenca.ba.gov.br/site/editais. Valença/BA, 07 de junho de 2022. Hugo da
Silva Andrade - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2022(SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO)

O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
034/2022(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO), Processo Administrativo nº 158/2022. Tipo: Menor Preço por Lote.
Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de consumo odontológicos de lotes fracassados para
atendimento das necessidades dos serviços de Saúde Bucal do Sistema Único de Saúde, realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde de Valença nos Pontos de Atenção à Saúde vinculados a Atenção Primária. Acolhimento das
Propostas: 11h00min de 07/06/2022 até as 11h00min de 17/06/2022. Abertura das Propostas: 17/06/2022, às
11h00min. Disputa: 17/06/2022 às 11h30min. Endereço Eletrônico: https://www.licitacoes-e.com.br. Nº da Licitação
no licitacoes-e: 943366. Edital: Disponível na plataforma e no portal da Prefeitura Municipal de Valença no sitio https://
www.valenca.ba.gov.br/site/editais. Valença/BA, 07 de junho de 2022. Hugo da Silva Andrade - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO 005/2022

OBJETIVO: Credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva nos veículos automotores da frota do município de Valença-BA. –. ÍNICIO DE ACOLHIMENTO: Data:
08/06/2022, Horário: 08:00 as 14:00. FINAL DE ACOLHIMENTO: Data: 08/08/2022, Horário: 08:00 as 14:00. LOCAL
DE INSCRIÇÃO: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Valença-BA, situada na Travessa
General Labatut, s/nº, Centro, Valença-BA. Edital encontra-se disponível sua íntegra no Portal da Transparência –
https://www.valenca.ba.gov.br/site/editais. Informações por Telefone: (75) 3641-8319. Valença-BA 07 de junho de
2022 – Hugo da Silva Andrade – Presidente da CPL

por indígenas extremamente conhecedores da região",
que teriam percorrido inclusive os "furos" do rio Itaquaí,
"mas nenhum vestígio foi
encontrado".
"A última informação de
avistamento deles é da comunidade São Gabriel - que
fica abaixo da São Rafael com relatos de que avistaram o barco passando em
direção a Atalaia do Norte",
diz a nota.
Às 16h, "outra equipe de
busca saiu de Tabatinga, em
uma embarcação maior, retornando ao mesmo local,
mas novamente nenhum
vestígio foi localizado".
A nota diz ainda que diversas ameaças "já vinham
sendo feitas a demais membros da equipe técnica da
Unijava, além de outros relatos já oficializados para a
Policia Federal, ao Ministé-

rio Público Federal em Tabatinga, ao Conselho nacional de Direitos Humanos e
ao Indigenous Peoples
Rights International".
Ainda segundo a Unijava e
o OPI, o indigenista Bruno
Pereira é muito experiente e
“profundo conhecedor da
região, pois foi Coordenador
Regional da Funai de Atalaia
do Norte por anos". As entidades afirmam que ele e
Phillips estavam em uma
embarcação nova, com 70 litros de gasolina, "o suficiente para a viagem".
Conforme o jornal The
Guardian, Phillips, que mora em Salvador e faz reportagens sobre o Brasil há mais
de 15 anos, "está trabalhando
num livro sobre o meio ambiente com apoio da Alicia
Patterson Foundation". Ele
estava licenciado para trabalhar na Amazônia.
A Abraji informou que enviou ofícios às autoridades
pedindo prioridade na elucidação do caso e no resgate
da dupla.
Além disso, o caso é investigado pela Polícia Federal (PF). A Funai também
acompanha a situação e está
em contato com as forças de
segurança que atuam na região. Segundo a entidade,
Pereira não estava em missão institucional.

IBIRAPUÃ - BA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007-2022 – Menor Preço Global. Aber tura: Dia
20/06/2022, às 09 horas. Objeto: pavimentação em bloco sextavado e drenagem superficial em ruas
dos Distritos de vila por tela e Vila juazeiro, conforme convênio CONDER nº 216/2022. Os interessados
poderão obter informação e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura
Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h.
Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 008-2022 – Menor Preço Global. Aber tura: Dia
20/06/2022, às 15 horas. Objeto: Construção de uma Construção de Creche Municipal. Os interessados
poderão obter informação e o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura
Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h.
Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2022 – Menor Preço Global. Aber tura: Dia
21/06/2022, às 09 horas. Objeto: pavimentação e drenagem superficial em bloco sextavado no Bairro
Brasília, Vila Capixaba, Bairro Toni Pinto, vias finais e ruas do parque de vaquejada, conforme convênio
CONDER nº 450/2022 Os interessados poderão obter informação e o Edital no site http://www.ibirapua.
ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã - Bahia, tel.
(73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 064/2022,
por SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Dispensa Emergencial por Seleção Pública Simplificada, art. 59 inciso IV, Lei Estadual nº 9.433/2005, da Lei
Complementar nº 123/2006, das normas gerais da Lei nº 8.666/1993, e ainda, do Decreto estadual nº 12.366/2010,
cujo objeto aquisição de absorventes, higiênicos, descartáveis, para estudantes, que menstruam, matriculados na
Rede Estadual de Ensino, do Município de Irecê, e que vivem na linha da pobreza e /ou extrema pobreza, considerando
o projeto Dignidade Menstrual. O termo de referência (com diretrizes da contratação) poderá ser solicitado pelas
empresas interessadas de forma presencial, ou através dos e-mails: rosangela.borges1@enova.educacao.ba.gov.br
e ana.andrade199@enova.educacao.ba.gov.br. O envio de propostas e documentação jurídica (descrita no Termo de
Referência), deve ser realizado presencialmente via protocolo ou por e-mail do dia 07/06/2022 às 08h30min até às
17horas do dia 13/06/2022, para seleção destas pelo critério de menor preço via seleção pública simplificada, no
endereço a seguir: 5ª Avenida do CAB, nº 550, Térreo, Protocolo, Salvador/BA, CEP 41.745-004. A recepção das
propostas será encaminha para a área demandante. Em caso de quaisquer outras dúvidas, os interessados poderão
entrar em contato com Coordenação de Suprimentos, através dos e-mails citados neste aviso, ou pelos telefones (71)
3115-9095 – 3115 8919 – 3115 1386, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h no endereço:
5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004, Salvador – Bahia, 06/06/2022. Secretaria da Educação do
Estado da Bahia.

SEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022. processo de licitação nº 0370/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua da caninana,
arapetinga, sucupira e massaranduba do município de capim grosso- bahia - convênio nº 636/2022 processo
sei nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 622.731,90 (seiscentos e vinte e dois mil e setecentos e trinta
e um reais e noventa centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022. processo de licitação nº 371/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua da flavio
barbosa, manoel canola, paz, bela vista e alvorada no bairro são luiz do município de capim grosso- bahia
- convênio nº 637/2022 processo sei nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 783.146,84 (setecentos e
oitenta e três mil e cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), período de 08 (oito) meses.
maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022. processo de licitação nº 372/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua da
milagres no bairro planaltino do município de capim grosso- bahia - convênio nº 638/2022 processo sei nº
043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 739.972,14 (setecentos e trinta e nove mil e novecentos e setenta e
dois reais e quatorze centavos ), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022. processo de licitação nº 373/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua nova
jaqueira bairro novo oeste e rua tamboril no bairro planaltino do município de capim grosso- bahia - convênio
nº 639/2022 processo sei nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 665.908,45 (seiscentos e sessenta e
cinco mil e novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin
silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022. processo de licitação nº 374/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos em vias do
povoado de pedras altas do município de capim grosso- bahia - convênio nº 640/2022 processo sei nº
043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 1..821.170,19 (um milhão e oitocentos e vinte e um mil e cento e
setenta reais e dezenove centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente
da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2022. processo de licitação nº 375/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos de vias nos
povoados do peixe e melancia do município de capim grosso- bahia - convênio nº 641/2022 processo sei
nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 577.480,04 (quinhentos e setenta e sete mil e quatrocentos e
oitenta reais e quatro centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2022. processo de licitação nº 376/2022. a comissão permanente
de licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica
para a prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos de vias
no povoado de caiçara do município de capim grosso- bahia - convênio nº 642/2022 processo sei nº
043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 465.349,77 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e trezentos e
quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos
presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 094/2022. processo de licitação nº 377/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua gilderclei no
bairro josé mendes de queiroz do município de capim grosso- bahia - convênio nº 643/2022 processo sei nº
043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 782.717,26 (setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e dezessete
reais e vinte e seis centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022. processo de licitação nº 378/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para
a prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na rua nova
holanda, rua do campo, rua projetada 01 e 02 no bairro novo oeste do município de capim grosso- bahia
- convênio nº 644/2022 processo sei nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 641.100,00 (seiscentos e
quarenta e um mil e cem reais), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos presidente da cpl.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022. processo de licitação nº 379/2022. a comissão permanente de
licitações, no uso de suas atribuições legais, torna público: objeto: contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de engenharia necessários para pavimentação em paralelepípedos na avenida 7 de
setembro no bairro nova avenida do município de capim grosso- bahia - convênio nº 645/2022 processo
sei nº 043.4050.2022.0009101-47. valor : r$ 1.105.474,16 (um milhão e cento e cinco mil e quatrocentos
e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), período de 08 (oito) meses. maíla iasmin silva dos santos
presidente da cpl.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 027/2022 a sec. de educação de capim grosso – bahia,
torna publico, que realizara pregão eletrônico n° 027/2022. dia 21/06/2022 às 09:30h. objeto: fornecimeto
de bicicletas para a premiação do porjeto mpt na escola.. acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso; maila
iasmin silva dos santos. pregoeira.

