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DECLARAÇÃO DE BENS Ministro diz
que negócios estariam desativados

Cid Gomes
pede reembolso
de R$ 54 mil
ao Senado

Ciro Nogueira
omitiu três
empresas
à Justiça
DA REDAÇÃO

O atual ministro-chefe da
Casa Civil, Ciro Nogueira
(PP-PI), omitiu na declaração
de bens à Justiça Eleitoral,
durante o pleito para o Senado em 2018, ao menos três
empresas das quais é sócio.
A informação é do portal
Metrópoles.
De acordo com a reportagem, que cruzou dados da
declaração de bens do então
candidato a senador, disponível em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), e da Junta Comercial
do Piauí, Ciro é sócio das empresas JJE Agenciamento de
Seguros e de Serviços LTDA.,
Speed Marketing e Comunicações e Speed Produtora.
Juntas, as empresas possuem um capital social no

valor de R$ 135 mil.
Ciro Nogueira também teria deixado de declarar pelo
menos 12 filiais da CN Motos,
concessionária de motocicletas e motonetas da Honda. Os advogados do político
alegam que essa acusação
seria ilegal já que Nogueira
teria incluído a matriz na
declaração.
Procurado pelo Metropoles, Ciro Nogueira alegou
que a Speed Marketing e a
Speed Produtora foram “desativadas há vários anos” e o
“corpo de funcionários foi
transferido para a matriz da
CN Motos. O processo de extinção está em andamento
junto aos órgãos competentes, razão pela qual não foram declaradas ao TSE", afirmou em nota.
Porém, ao contrário do

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio de Irecê e Região, convoca os associados para a ELEIÇÃO da
Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada no dia 09
de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3 dos
associados aptos a votar, em sua Sede, na Rua na Avenida Santos Lopes, n.º 143, 1º andar, Sala 01, Centro,
Irecê/BA, ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das
chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta
de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo
dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo
empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o
dia 10 de dezembro de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas.
Irecê, 27 de setembro de 2021. Edvaldo Lima de Oliveira - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Ribeira do Pombal e Região, convoca os associados
para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada
no dia 15 de dezembro de 2021, no horário das 8h às 12h horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3
dos associados aptos a votar, em sua Sede, na Rua Castro Alves, n.º 46, Centro, Ribeira do Pombal/BA, ficando
aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas concorrentes, na
Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados, domingos
e feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta de quórum, ficam de logo feita segunda
convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será
eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda
convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 16 de dezembro de 2021, das 8h às 12h, no mesmo
local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da
data de divulgação das chapas registradas. Ribeira do Pombal, 27 de setembro de 2021. Marcos Antônio Lamego
Mendonça - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio de Alagoinhas e Região – SICOMÉRCIO, convoca os associados
para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser
realizada no dia 14 de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com
pelo menos 2/3 dos associados aptos a votar, em sua Sede, na Rua Manoel Vitorino, nº 48, Teresópolis,
Alagoinhas/BA, ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro
das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará
diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na eventualidade de
falta de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o
mesmo dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos.
Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 15 de dezembro de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de
eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas
registradas. Alagoinhas, 27 de setembro de 2021. Benedito Vieira Santos – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Município de Teixeira de Freitas, convoca os associados para
a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada no
dia 16 de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3 dos
associados aptos a votar, em sua Sede, na Rua Antônio Chicon Sobrinho, n.º 291, Centro, Teixeira de Freitas/BA,
ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados,
domingos e feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta de quórum, ficam de logo feita
segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo dia, das 14 às 18 horas, no mesmo
local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes, na
segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 20 de dezembro de 2021, das 8h às 12h,
no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados
a partir da data de divulgação das chapas registradas. Teixeira de Freitas, 27 de setembro de 2021. Allisson Alves
de Ferreira - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

PREGAO PRESENCIAL 24-2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 07/10/2021, às 09:00hs (nove horas), em
sua sede, para Atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de gestão administrativa e técnica visando a operação da Academia de Saúde, conforme termo de referência em anexo. O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/
Licitacoes e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro,
Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781.
O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1-2021

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 11/11/2021, às 09:00h (nove) horas, em sua
sede, para atender despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para implementação de infraestrutura, visando a melhoria de logradouros públicos existentes ou a serem construídos,
compreendendo os serviços de terraplanagem, pavimentação, rede de drenagem e pontes. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes e na
sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA,
Sala da Comissão Permanente de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial https://sai.io.org.
br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Milena Naíra Vieira Machado – Presidente da CPL – Tel (77) 3441-8781. O
Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

VIAGEM A SALVADOR

DA REDAÇÃO

Ciro Nogueira é presidente licenciado do PP, importante aliado de Bolsonaro

Em julho, a
administração
de duas das
empresas
ativas passou a
ser exercida
por uma filha
de Ciro, Maria
Eduarda

que o senador alegou, a Speed Marketing e a Speed Produtora continuam ativas na
Junta Comercial. No mês de
julho, a administração das
duas empresas passou a ser
exercida por Maria Eduarda
Portela Nogueira Lima, de 24
anos, filha de Ciro.
Anteriormente, a mãe de
Ciro, Eliane e Silva Nogueira
Lima (PP-PI), que assumiu o
lugar do filho no Senado
após a nomeação para a Casa
Civil, era a administradora
dos espaços. A ex-mulher de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

AVISO DE ABERTURA DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 – P.A 239/2021; Objeto: reforma de
escolas na Sede e interior do município. Tipo: menor preço por lote; abertura dia 27/10/2021 às
09:00 horas. Retirada do edital: no site www.casanova.ba.gov.br por email: licitacao@casanova.ba.gov.br : fone: (74) 3536-2406 – Anderson Nunes de Matos - CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuários e Armarinhos da Cidade do Salvador, convoca os associados para ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio
2022/2026, a ser realizada no dia 07 de dezembro de 2021, no horário das 8h às 12h, em primeira convocação,
com pelo menos 2/3 dos associados aptos a votar, em sua sede na Avenida Tancredo Neves n° 1109 – 9° andar,
Edf. Casa do Comércio Deraldo Motta, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, ficando aberto, a partir do presente e
com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que,
no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h
e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer
número de associados, para o mesmo dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior
número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita
terceira convocação, para o dia 09/12/2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual
impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas.
Salvador, 27 de setembro de 2021 – Antoine Youssef Tawil - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidores de Gêneros Alimentícios do Estado da Bahia,
convoca os associados para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio
2022/2026, a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3 dos associados aptos a votar, a qual será realizada na Alameda Salvador, n.º 1.057, Edf.
Salvador Shopping Business, Torre Europa, salas 2106 à 2114, Salvador/BA, ficando aberto, a partir do presente e
com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que,
no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h
e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer
número de associados, para o mesmo dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior
número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita
terceira convocação, para o dia 10 de dezembro de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o
prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das
chapas registradas. Salvador, 27 de setembro de 2021. Antonio Alves Cabral Filho - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia – SIRCEB, convoca os associados
para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada
no dia 6 de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3
dos associados aptos a votar, na Av. Tancredo Neves, nº 1.109, 9º andar, Ed. Casa do Comércio Deraldo Motta,
Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo
para Registro das chapas concorrentes, no mesmo endereço, que no período e para esta finalidade, funcionará
diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 9:30 às 12h e das 14h às 17h. Na eventualidade de falta
de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo dia, das
14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre
chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 07 de dezembro
de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa
e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas. Salvador, 27 de setembro de 2021.
Herval Dórea da Silva - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia, convoca os
associados para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026,
a ser realizada no dia 02 de dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com
pelo menos 2/3 dos associados aptos a votar, em sua Sede, na Av. Manoel Dias da Silva, n.º 1783, 1º andar,
Sala 108, Pituba, Salvador/BA, ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para
Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará
diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na eventualidade de falta de
quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo dia, das
13 às 17 horas, no mesmo local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre
chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 03 de dezembro
de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa
e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas. Salvador, 27 de setembro de 2021.
Carlos de Souza Andrade - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

Ciro, a deputada federal Iracema Portella (PP-PI), é sócia
das duas empresas e também omitiu o fato na declaração à Justiça Eleitoral.
A Speed Produtora tem como atividade principal a
“produção de filmes para
publicidade” e um capital
social de R$ 100 mil, do qual
Ciro Nogueira detém 94%
das quotas. Já a Speed Marketing tem capital social de
R$ 20 mil e o ministro tem
participação também de
94%.

O senador Cid Gomes (PDT)
pediu ao Senado R$ 54.552
referente ao reembolso de
uma viagem realizada de
Fortaleza a Salvador em
março deste ano. Para o trajeto, o parlamentar preferiu
uma aeronave fretada, ao invés de voo comercial.
A nota foi emitida pela
empresa aérea no dia 30 de
março. Na descrição da prestação do serviço aparece a
TAMAviaçãoExecutivoseTáxi Aéreo. Em caso de uma
compra em um dia para o dia
seguinte, o preço sobe para
pouco mais de R$ 3 mil.
Em 2008, quando era governador do Ceará, Cid fretou um avião para viagem
oficial de 10 dias para a Europa. Ele foi acompanhado
da mulher e da sogra, além
de um secretário e um assessor. Os custos com a aeronave custaram R$ 388 mil
aos cofres públicos.
Á época o caso teve ampla
repercussão e o então governador pediu desculpas
pelo constrangimento, mas
alegou que seus antecessores faziam o mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 O Município de Juazeiro-BA torna público que fará
realizar licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por Item, modo de disputa aberto.
O edital estará disponível no site: www.bll.org.br. Pregão Eletrônico Nº 074/2021 - Processo Administrativo Nº
276/2021. Tendo por objeto o Registro de preço para futura e eventual aquisição de Órteses, Próteses e Meios
Auxiliares de Locomoção (OPM), para atender as demandas geradas pelo acompanhamento de pacientes no
Centro de Reabilitação de Juazeiro/BA (CERPRIS). Início de entrega das propostas: dia 28/09/2021 às 08:00hr.
Abertura e Julgamento das propostas: às 08:00hs do dia 08/10/2021. Início da sessão de disputa: às 11:00hs
do dia 08/10/2021. Informações Fone: (074) 3612-3675, e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro-BA, 27
de setembro de 2021 FERNANDO ANTONIO BEZERRA DA COSTA Secretário de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº 048/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 07/10/2021 às 10h00min
PE 048/2021, PA 186/2021. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de brinquedos para distribuição às crianças inclusas no Cadastro Único e de famílias assistidas pelo CRAS do Município de Itagibá. Através da plataforma: www.bnc.
org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA,
27/09/2021 – Fábio Nery de Souza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio de Jesus, convoca os associados para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada no dia 06 de
dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3 dos associados
aptos a votar, em sua Sede, na Rua Tiradentes, n.º 30, Edifício São Francisco, 1º andar, Centro, Santo Antônio de
Jesus/BA, ficando aberto, a partir do presente e com duração de 10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas
concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para esta finalidade, funcionará diariamente (exceto
sábados, domingos e feriados), das 8h às 12h e das 14h às 18h. Na eventualidade de falta de quórum, ficam de
logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo dia, das 14 às 18 horas, no
mesmo local. Será eleita a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes,
na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 07 de dezembro de 2021, das 8h às 12h,
no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro de chapa e candidatos, contados
a partir da data de divulgação das chapas registradas. Santo Antônio de Jesus, 27 de setembro de 2021. Herivaldo
Bittencourt Nery - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ELEIÇÃO

O Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Senhor do Bonfim e Região convoca os associados para a ELEIÇÃO da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, quadriênio 2022/2026, a ser realizada no dia 23 de
dezembro de 2021, no horário das 08 às 12 horas, em primeira convocação, com pelo menos 2/3 dos associados
aptos a votar, no Auditório da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Senhor do Bonfim, localizado na Praça
Dr. José Gonçalves, n.º 322, 1º Andar, Senhor do Bonfim/BA, ficando aberto, a partir do presente e com duração de
10 (dez) dias, o prazo para Registro das chapas concorrentes, na Secretaria deste Sindicato que, no período e para
esta finalidade, funcionará diariamente (exceto sábados, domingos e feriados), das 9:30 às 11:30. Na eventualidade
de falta de quórum, ficam de logo feita segunda convocação, com qualquer número de associados, para o mesmo
dia, das 14 às 18 horas, no mesmo local. Será eleito a Chapa com maior número de votos válidos. Havendo empate entre chapas concorrentes, na segunda convocação, fica de logo feita terceira convocação, para o dia 27 de
dezembro de 2021, das 8h às 12h, no mesmo local. É de 10 (dez) dias o prazo de eventual impugnação ao registro
de chapa e candidatos, contados a partir da data de divulgação das chapas registradas. Senhor do Bonfim, 27 de
setembro de 2021. José Felisberto da Silva – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO n°
005/2021, Processo Administrativo: 115/2021, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação
de empresa para execução de serviços de requalificação da Rua Evandro Oliveira de Farias pertencente ao município de Jandaíra-BA. Sessão de Abertura às 08:30 horas do dia 14/10/2021 e será
realizada na sala de reuniões da CPL na Prefeitura Municipal de Jandaíra - Bahia, local na Praça Horácio
de Farias, Nº 300, Centro. Maiores informações através do tel. (75) 3445-2179 das 08:00 hrs às 13:00
horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Jandaíra – BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00 hrs as 13:00 hrs ou através do e-mail: licitacaojandaira@
gmail.com e o portal de transparência do município https://www.jandaira.ba.gov.br/licitacoes/ . JUAN
MANUEL REGUERA RIOS NETO - Presidente da CPL.

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

INTENÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
13.693.122/0001-52, com sede na Praça da Liberdade, nº 376, Centro, Castro Alves – BA, CEP
44.500-000, nos termos do art. 43, IV, da Lei 8.666/93 e outros diplomas normativos aplicáveis
à espécie, torna público que tem interesse em realizar a contratação de pessoa jurídica especializada para construção das seguintes praças no Município de Castro Alves – BA: Praça Boa Vista,
Praça da Bandeira, Praça Dionísio Cerqueira e Praça Santa Terezinha. Em sendo assim, de acordo
com o objeto acima especificado, a Prefeitura Municipal de Castro Alves/BA TORNA PÚBLICO o
interesse da Administração em obter propostas de eventuais interessados pelo prazo de 03 (três)
dias úteis a contar dessa publicação, nos termos das planilhas orçamentárias que seguem em
anexo. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada para o e-mail: setordecompraspmca2@gmail.com, das 8h00min às 14h00min até o dia 30/09/2021. Demais informações
serão disponibilizadas em: https://docs.google.com/document/d/1BjwuZcJHmsCEMfiXLnpeD4tzoBbKOKl/edit?usp=sharing&ouid=113516643775389053969&r tpof=true&sd=true. Castro
Alves – BA, 27 de setembro de 2021.LIVIA SOARES Setor de Compras

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034-2021 – (ADIAMENTO) – Objeto: Pregão Eletrônico Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais permanentes remanescentes destinados às Secretarias
do Município de Cocos-BA. O Município de Cocos, através do Pregoeiro, torna público a todos os interessados
que A Licitação Pregão Eletrônico N.º 034-2021, com abertura marcada para o dia 28/09/2021 às 09h00m,
por motivo de força maior, fica ADIADA para o dia 13/10/2021 às 09h00m. Edital no Diário do Município de
Cocos-BA, http://www.cocos.ba.gov.br/. e também no www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 983.461.
Informações na sede da Prefeitura, das 07h00min às 12h00min. Ou pelo telefone: (77) 3489-1041. Cocos
-Bahia, 24 de setembro de 2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037-2021 – Objeto: Pregão Eletrônico para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando o registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa para a prestação de serviços em
atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro, servente, auxiliar de serviços gerais, eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, carpinteiro, pintor,
serralheiro, topógrafo, vigia noturno, vigia diurno, motorista de basculante, motorista de veículo leve, operador de
máquinas e arquiteto de obras, para atendimento às Secretarias Municipais de Cocos-Bahia, conforme exigências
neste Edital e seus anexos. Data de abertura: 14/10/2021, às 09h00m, O Edital disponível no Diário do Município, endereço eletrônico: http://www.cocos.ba.gov.br/transparencia/compras/editais_de_licitacoes e também no
www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 983.461. Cocos-Ba, 24/09/2021. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO PE028/2021

AVISO DE LICITAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE028/2021. O Município de Eunápolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, a quem possa interessar, que PRORROGA o prazo de abertura referente ao Pregão Eletrônico Nº. 028/2021, cuja a abertura ocorreria às 15:00h do dia 29
de setembro de 2021, passando para às 09:00h do dia 14 de outubro de 2021 por meio do site: www.licitacoes-e.com.
br, Tipo: Menor Preço por Lote e tem como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO DENOMINADO COLEÇÃO VIVER APRENDER, PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA.
Informa ainda que o motivo da alteração de data ocorre mediante a necessidade de alteração no edital, precisamente
no descritivo dos itens do Lote I. O edital se encontra à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/
licitacoes. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site https://
www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou
no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, Em 23 de setembro de 2021. José Gonçalves de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ABERTURA DA SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 006/2021

AVISO DE LICITAÇÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA – CONCORRÊNCIA 006/2021. O Município de
Eunápolis, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, a quem possa interessar, que PRORROGA
o prazo de abertura referente à Concorrência 006/2021, cuja a abertura ocorreria às 09:00h do dia 19 de outubro de
2021, passando para às 09:00h do dia 03 de novembro de 2021 a ser realizado no Núcleo de Licitações e Contratos,
situado à Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro, Eunápolis-Bahia. Tipo: Menor Valor Global e tem como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
E LIMPEZA URBANA. Informa ainda que o motivo da alteração decorre da necessidade de adequação no edital. O edital
encontra-se à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes. As divulgações dos outros atos
poderão ser vistas no Diário O?cial do Município, através do site https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
Maiores informações através do e-mail: licitacao@eunapolis.ba.gov.br ou no Núcleo de Licitações e Contratos, sito na
Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis - Bahia, Em 24 de setembro de 2021. José
Gonçalves de Oliveira – Gestor do Núcleo de Licitações e Contratos.

FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DA BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA
E CONSELHO FISCAL E RATIFICAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS APAES DO
ESTADO DA BAHIA.
A Federação das APAES do Estado da Bahia com sede nesta cidade, na rua Dr. José Peroba, nº 275, sala 1206,
bairro STIEP, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Narciso José
Batista, CONVOCA através do presente edital, todos os Presidentes ou Vice Presidentes das Apaes filiadas para
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em ambiente virtual por conta da Pandemia do Corona vírus,
no dia 28 de outubro de 2021, com primeira convocação às 09h30min, com a presença da maioria absoluta
dos Presidentes das filiadas, aptos a votar, e em segunda convocação às 10h00min com qualquer número,
não sendo inferior a ¼ (um quarto) das filiadas presentes e aptas a votar. O Link de acesso será enviado com
até 15 dias de antecedência, via e-mail institucional cadastrado na FEAPAES-BA. Não recebendo o link, manter
contato com a Federação até a data de 18/10/2021. Pautas a serem deliberadas: 1) Aprovação do relatório de
atividades e as contas parciais da Diretoria Executiva, nos termos do artigo 38, V do Estatuto; 2) Eleição dos
membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e ratificação dos membros do Conselho de Administração
da Federação das Apaes do Estado da Bahia, para mandato de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de dezembro de
2023, conforme artigo 38, inciso III do Estatuto da Feapaes-BA, com alteração no prazo do mandato para 02
(dois) anos, atendendo ao que foi decidido pelo Conselho de Administração da Federação Nacional das Apaes,
em reunião ocorrida em 17/12/2020. A inscrição das chapas candidatas deve ocorrer via e-mail (federacao@
apaeba.org.br) até 20 (vinte) dias antes da eleição, tendo a homologação realizada pela comissão eleitoral,
designada pela Resolução nº003/2021. A inscrição das chapas, bem como a elegibilidade ou inelegibilidade
dos seus membros seguem o art. 84 do Estatuto padrão da Feapaes – BA, bem como art. 39 da Lei 13.019/14.
Poderão votar os Presidentes ou Vice-Presidentes das Apaes filiadas que comparecerem e que estejam quites
com suas contribuições, na forma do Art. 82 do Estatuto da Feapaes – BA.
Narciso José Batista
Presidente da Feapaes-BA

