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GUERRA Congresso norte-americano dá o primeiro passo
para aprovar um novo pacote de ajuda financeira a Kiev

LEILÃO

Retrato de Marilyn, feito por
Warhol, é vendido por US$ 195 mi

EUA querem liberar
mais US$ 40 bilhões
para os ucranianos

FRANCE PRESSE
Washington

O Congresso dos Estados Unidos dá o primeiro passo para
aprovar um novo pacote de
ajuda financeira, de quase 40
bilhõesdedólares,paraaUcrânia, em linha com o apoio do
presidente Joe Biden a Kiev no
conflito com a Rússia.
"Com este programa de
ajuda, os Estados Unidos enviam ao mundo um sinal da
nossa sólida determinação
de apoiar o bravo povo da
Ucrânia até a vitória", declarou a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara
dos Representantes, em carta aos deputados.
O pacote inclui 6 bilhões de
dólares que permitirão à Ucrâ-

nia se equipar com veículos
blindados e fortalecer sua defesa antiaérea diante dos combates no leste e sul do país.
Também está prevista a
destinação de alguns bilhões de dólares para garantir "a continuidade das instituições democráticas ucranianas", assim como um
grande componente humanitário para enfrentar a invasão ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin,
desde 24 de fevereiro.
Por várias semanas, Biden
vem pedindo ao Congresso
norte-americano 33 bilhões
de dólares para ajudar a
Ucrânia. Mas na noite de segunda-feira, os líderes legislativos democratas e republicanos acordaram em au-

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS – BA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2022 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos
serviços de construção de 13 (treze) unidades habitacionais padrão, conforme convênio nº 128/2022, firmado
entre o Município de Cocos – BA e a CONDER – Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, de
acordo com as condições estabelecidas no Edital e Anexos. Data de abertura: 27/05/2022, às 08h00m, setor
de licitações. Informações na Prefeitura, telefone 77 3489-1041. Edital Diário do Município, http://www.cocos.
ba.gov.br/. Cocos-Ba, 09/05/2022. Anizio Veiga Filho – Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

Torna público o resultado de julgamento da Tomada de Preços 02/22, objeto: pavimentação em
paralelepípedos nos Povoados de Água Clara, Gameleira, Arrecife, Queimada e Alto Bonito, tendo
como vencedora: Garden Construçoes e Transportes LTDA, CNPJ 33.341.697/0001-13, valor: R$
1.030.760,47. /////////////// Torna público que adjudicou e homologou o resultado da TP 02/22, à empresa
Garden Construções e Transportes Ltda, CNPJ 33.341.697/0001-13, valor global: R$ 1.030.760,47.
Vigência: 22/04/22 a 22/04/23. Presidente Dutra/Ba, 10/05/22. Roberto Carlos A. de Souza. Prefeito.
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mentar ainda mais a assistência e chegaram a um
compromisso próximo dos
US$ 40 bilhões.
Os membros da Câmara
dos Representantes devem
aprovar esse pacote na noite
de hoje, antes de uma votação no Senado até a semana que vem.
"Aprovar este financiamento de emergência rapidamente é essencial para
ajudar o povo ucraniano em
sua luta contra o cruel Putin", insistiu o líder dos democratas no Senado, Chuck
Schumer, nesta terça-feira.
Em um Congresso acostumado às disputas políticas, estas medidas contam
com um apoio bipartidário
muito amplo.

O famoso retrato em
silk-screen de Marilyn Monroe, feito pelo artista pop
Andy Warhol em 1964, foi
vendido, na última segunda-feira, por US$ 195 milhões em leilão, recorde para
obra de um artista norte-americano vendida em
leilão. As informações são
da Agência Reuters.
Shot Sage Blue Marilyn
faz parte de uma série de
retratos que Warhol fez da
atriz após sua morte em
1962 e, desde então, se tornou uma das peças mais conhecidas da arte pop.

Preço de martelo

Mantida na coleção dos negociantes de arte suíços Thomas e Doris Ammann, a obra
foi vendida pela Christie's
em um leilão em Nova York.
As estimativas de pré-venda
haviam chegado a US$ 200
milhões.
O quadro foi vendido por

Obra integra série de retratos que Warhol fez da atriz
preço de martelo, de US$ 170
milhões. Com o acréscimo
de taxas, o preço final chegou a US$ 195 milhões.
A venda bateu o recorde anteriordeumaobradeartenorte-americanaemleilão,deUS$
110,5 milhões, fixado em 2017
para uma pintura de Jean-Michel Basquiat, de 1982.

"Shot Sage Blue Marilyn é
o auge absoluto do pop americano", disse Alex Rotter,
presidente da Christie's para
as artes dos séculos 20 e 21,
em declaração anunciando
o leilão. "A pintura transcende o gênero do retrato, superando a arte e a cultura do
século 20."

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

A Prefeitura Municipal de Itanhém torna público que no dia 24/05/2022, ás 08hrs30m na Prefeitura Municipal
de Itanhém, situada na Praça Castro Alves, 01 – Centro – Itanhém – BA, serão recebidas propostas relativas
à Licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022, tendo como finalidade Processo Licitatório
para A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS PEDAGÓGICAS NAS
ESCOLAS E COMUNIDADES, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SUA IMPLANTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHÉM-BA. O edital
n.º 937.739 e seus anexos encontra-se no endereço www.licitacoes-e.com.br, maiores informações pelo
telefone (73) 3295-2062, no horário de 08:00 ás 13:00, ou no endereço supracitado. Itanhém, 11 de maio
de 2022. Felipe Barbosa Santos, Gerlanio Ferreira Guimarães e Valdelio Ferraz de Sousa – Pregoeiros.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2022

A PMCA, através da Secretaria de Cultura, torna público aos interessados que realizará
CD n° 007/2022 PA nº 024/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTRO ALVES–BA. Edital em:
https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes Abertura: 12/05/2022 ás 09:00hrs na
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, localizada na Praça da Liberdade, 376, Centro.
Castro Alves – BA, 11/05/2022.Ícaro Aragão Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIQUARA

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PE-001-2022-SRP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ N: 13.758.313/0001-55

CNPJ N: 13.693.122/0001-52

CNPJ N: 13.769.609/0001-71

PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/22. Dia 23/05/22 às 9h. Objeto: aquisição de materiais e instrumentos odontológicos. Menor preço por lote. /////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 19/22. Dia
23/05/22 às 11h. Objeto: aquisição de combustíveis: óleo diesel e gasolina, na cidade de Serra
Preta/Ba. Menor preço por lote. Editais: https://ibipeba.ba.gov.br/. Informações: na CPL, Pç. 19
de Setembro, 02, ou tel. 7436482110 ou e-mail: licitapmib@gmail.com, de 8 às 13h. Ibipeba/
Ba, 11/05/22. Demóstenes de Sousa Barreto Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA

Licitação para seleção de proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada em obra de “reforma de Postos de Saúde vinculados à Secrtaria Municipal de Saúde”,
na forma estabelecida no Projeto Básico/Termo de Referência e seus anexos. Tipo: Menor
Preço Global. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.nilopecanha.
ba.gov.br. A sessão pública será aberta às 09h:00m (horário de Brasília) do dia 30 de maio
de 2022. Endereço: Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Nilo Peçanha – BA. Contatos: licitacao@
nilopecanha.ba.gov.br. Edenilson Aguiar dos Santos Junior – Presidente COPEL

O MUNICÍPIO DE AIQUARA – BA, torna público, que realizará Licitação na Modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-001-2022-SRP, menor preço por lote, que tem como objeto,
Contratação de empresa através do registro de preços – SRP, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender às diversas secretarias, órgãos e departamentos,
deste município, conforme termo referência, que será realizada no dia 24/05/2022, às 10:30
hs. Informações pelo tel: (0**73) 3547-2312. Aiquara - BA, 11 de maio de 2022, Victor
Otavio de Souza Laurêncio Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTÔNIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 036/2022

Objetivo: Reequilíbrio econômico e financeiro do Contrato nº. 036/2022, Processo Licitatório TP nº.
004/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obras
e serviços de conclusão da construção de uma praça pública na localidade de Pau Cedro, zona rural do
município de Conceição do Almeida–Bahia, conforme contrato CEF 0535716-86 (FINISA). Reequilíbrio
Econômico e Financeiro, na ordem de aproximadamente 16,10% ao valor originalmente contratado, no
importe de R$ 104.353,43. CONTRATADA: Construsete Construtora Ltda. CNPJ nº. 13.438.063/0001-76.
Conceição do Almeida – Bahia, 10/05/2022.
Adailton Campos Sobral
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2022 e 020/2022 O Pregoeiro de
Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial SRP nº 019/2022 – aquisição de lubrificantes
destinados à manutenção dos veículos e máquinas da frota ou a serviço da Administração. Abertura dia 23 de maio de 2022 às 08:30 hs. O Pregoeiro de Barra da Estiva torna público o Pregão
Presencial SRP nº 020/2022 – aquisição de gêneros alimentícios diversos (carnes, ovos, iogurtes
e frios), para a Merenda Escolar do ano letivo 2022. Abertura dia 23 de maio de 2022 às 10:00
hs. Informações na Prefeitura – Av. Dr. João Moisés de Oliveira, nº 01 - Centro, através do e-mail:
licitacaobarra2017@gmail.com e tel: 77 3450-1616. Barra da Estiva - Bahia, 09 de maio de 2022.
Valdir Freitas Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.904/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO / TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022

A Prefeitura Municipal de Floresta Azul torna público, que realizará em 27.05.2022, às
09:00h em sua sede, tomada de preço para contratação de empresa quando da pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas no Bairro Gerson Correia na sede do Município de
Floresta Azul - BA, conforme especificações constantes no Edital. Cópias do Edital e seus
Anexos à disposição na sede, das 08 às 14 horas. As demais publicações serão realizadas
no Diário Oficial no site: www.doem.org.br/ba/florestaazul. Informações: (73) 3243-2162.
Gicélia de Santana Oliveira Santos – Prefeita.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 - SEC/COINF

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 20/06/2022 às 10:00h. Objeto: contratação de
empresa especializada para execução da obra de ampliação com modernização da infraestrutura nas unidades escolares localizadas no município de Feira de Santana e a
reforma da unidade escolar no município de Salvador neste Estado da Bahia. Família:
07.05. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-0177, E-mail:
copel@educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta, horário comercial, na SEC, situada na
5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004, Salvador – Bahia, 10/05/2022.
Lumena Souza Xavier – Presidente da Comissão.

SEC/COINF
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
CNPJ 16.444.150/0001-24

AVISO DE CREDENCIAMENTO

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Credenciamento n°
001/2022 Processo Administrativo: 088/2022, O período do credenciamento: cadastramento dos
interessados ocorrerá a partir da publicação deste instrumento, entre os dias 11 de maio de 2021 até
26 de maio de 2022, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs as 17:00hs, na sede da Prefeitura Municipal de Ourolândia, na sala de Licitação, localizada na avenida Jose Ferreira da Silva, s/n,
Centro, Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de laboratório de odontologia
na especialidade d próteses dentárias, destinadas aos pacientes atendidos pelas USF (Unidades
Saúde da Família) da zona urbana e zona rural, da secretaria municipal de Saúde de Ourolândia
- Bahia. Maiores informações através do tel. (74)3681-2250 das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs
as 17:00hs. Os interessados poderão obter o Edital através do e-mail: licitacao@ourolandia.ba.gov.br
e/ou no site www.ourolandia.ba.gov.br. Simone Jesus Batista Arruda da Silva – Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
CNPJ N: 13.910.690/0001-68

PREGÃO ELETRONICO Nº. 018/2022 AVISO DE LICITAÇÃO

A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 018/2022, Processo Administrativo: 076/2022, Tipo: MENOR PREÇO POR
LOTE. Objeto: Contratação de empresa para a confecção de fardamento padronizado para
atender as equipes que atuam no SAMU, Endemias e os Agentes Comunitários de Saúde
do município de Ubaíra-BA. SESSÃO DE ABERTURA: às 09h00min do dia 24/05/2022, no
BLL – Bolsa De Licitações Do Brasil – www.bll.org.br – Maiores informações através do tel.
(75) 3544 - 2034 das 08:00hrs às 12:00horas. Os interessados poderão obter o Edital no
site oficial do Município - https://www.ubaira.ba.gov.br/ ou no BLL – Bolsa De Licitações Do
Brasil (41) 3097-4600 (suporte ao fornecedor) – www.bll.org.br ou na Prefeitura Municipal
de Ubaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08h00min às 12h00min.
Vitória Cerqueira Pires - Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2022 AVISO DE LICITAÇÃO
A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL n° 006/2022: Processo Administrativo: 170/2022, Tipo: MENOR PREÇO
GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria e
Assessoria das Atividades inerente ao Fundo Municipal de Saúde de Ubaíra-BA, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, sessão de abertura: às 14h00min
do dia 24/05/2022, na sede da Prefeitura Municipal de Ubaíra, situada à Praça dos Três
Poderes, SN, centro, Ubaíra - BA. Maiores informações através do tel. (75) 3544-2034 das
08:00h às 18:00h. Os interessados poderão obter o Edital no site oficial, ou na Prefeitura
Municipal de Ubaíra - BA, na sala da Comissão Permanente de Licitação, das 08:00h às
12:00h. VITÓRIA CERQUEIRA PIRES - PREGOEIRA

CNPJ N: 13.678.008/0001-53

AVISO DE REABERTURA DE ENVELOPE B - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Rio do Antônio, Estado da Bahia, torna público a todos os interessados que
a Sessão Pública de Abertura da Proposta de Preços – Envelope “B” das empresas habilitadas na
Tomada de Preços nº 002/2022, cujo objeto é Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem superficial de ruas no distrito de Umbaúba, de acordo com as especificações constantes no anexo I do
edital, conforme projeto básico, memorial descritivo e condições constantes anexas a esse edital,
será no dia 26/05/2022 às 08:30h, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Souza
Porto, s/n.º, Centro, Rio do Antônio, Bahia. Rio do Antonio, em 10 de maio de 2022. Gerson de Souza
Ribeiro. Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 009/2022. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Futura e
eventual aquisição de material esportivo para atender a demanda deste município.
Data: 24/05/2022 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. Lapão-BA, 10/05/2022.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro Municipal.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022 - SEC/COINF

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 - SEC/COINF

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 28/06/2022 às 10:00h. Objeto: contratação de
empresa especializada para execução da obra de construção de nova unidade escolar
nos municípios de Tanhaçu (Distrito: Sussuarana), Mucuri e Jaborandi, neste Estado
da Bahia. Família: 07.05. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71)
3115-0177, E-mail: copel@educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta, horário comercial, na SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004,
Salvador – Bahia, 10/05/2022. Lumena Souza Xavier – Presidente da Comissão.

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 21/06/2022 às 10:00h. Objeto: contratação de
empresa especializada para execução da obra de ampliação com modernização da infraestrutura nas unidades escolares localizadas no município de Feira de Santana e reforma da unidade escolar no município de Santo Amaro, neste Estado da Bahia. Família:
07.05 e 04.68. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-0177,
E-mail: copel@educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta, horário comercial, na SEC,
situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004, Salvador – Bahia,
10/05/2022. Lumena Souza Xavier – Presidente da Comissão.

SEC/COINF

SEC/COINF
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022 - SEC/COINF

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022 - SEC/COINF

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 27/06/2022 às 10:00h. Objeto: contratação de
empresa especializada para execução da obra de construção de nova unidade escolar
nos municípios de Antônio Cardoso, Bonito e Várzea do Poço, neste Estado da Bahia.
Família: 07.05. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 31150177, E-mail: copel@educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta, horário comercial, na
SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004, Salvador
– Bahia, 10/05/2022. Lumena Souza Xavier – Presidente da Comissão.

Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 22/06/2022 às 10:00h. Objeto: contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação com modernização da infraestrutura nas unidades escolares localizadas nos municípios de Cotegipe, Nordestina, Adustina, Coaraci e a construção de nova unidade escolar nos municípios de Ibitiara e Iramaia,
neste Estado da Bahia. Família: 07.05. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (71) 3115-0177, E-mail: copel@educacao.ba.gov.br – de segunda a sexta, horário
comercial, na SEC, situada na 5ª Avenida, nº 550, Plataforma II, CAB, CEP: 41.745-004,
Salvador – Bahia, 10/05/2022. Lumena Souza Xavier – Presidente da Comissão.

SEC/COINF

SEC/COINF

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

SINDICATO DOS PROMOTORES E DEMONSTRADORES DE
VENDAS DO ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO - PE nº 11/2022 - DPE/COPEL
Objeto: Composição da Ata de Registro de Preços visando a contratação de
empresa especializada na Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança
Patrimonial, pelo período de 12 (doze) meses, nas instalações da Defensoria
Pública do Estado da Bahia, nas unidades da capital e do interior do Estado,
conforme especificações, quantitativos e condições definidas na Seção II Termo de Referência objeto da licitação. Data da Abertura: 26/05/2022, às
10:00h (horário local). Os interessados poderão obter o Edital na sala da
COPEL/DPE, no horário das 8:00h às 17:00h (segunda a quinta-feira) e sextafeira das 8:00h às 14:00h, na Av. Ulisses Guimarães, n° 3386, Ed. Multicab
Empresarial, Sussuarana, Salvador (BA), CEP 41.219-400, ou pela internet
nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.defensoria.ba.def.br. Informações
através do telefone: Tel. 71-3117-9075. E-mail: copel@defensoria.ba.def.br.
Salvador (BA), 10/05/2022. Laurindo Grilo Matos. Pregoeiro.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, faço saber que no dia 26 de maio de 2022 no período de 08h00 às 14h00, no auditório
do Sindicato dos Bancários da Bahia, situado na Av. Sete de Setembro, 1001, Mercês, CEP: 40060-000, nesta
capital, será realizada eleição para composição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Promotores e
Demonstradores de Vendas no Estado da Bahia, ficando aberto o prazo de 10 dias para o registro de chapas,
que correrá a contar do dia seguinte à publicação deste Edital, nos termos do Estatuto Sindical. O requerimento
acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro deverá ser dirigido à sede da Central dos
Trabalhadores do Brasil, Seção Bahia, localizada na R. Democrata, 18, Dois de Julho, Salvador/BA, 40060105, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da central
funcionará no período destinado ao registro de chapas, no horário das 08h00 às 17h00, onde se encontrará à
disposição dos interessados pessoa habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao
processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação
de candidaturas deverá ser feita no prazo de 3 dias, a contar da afixação da relação das chapas registradas.
Salvador/BA, 11 de maio de 2022.
Carlos André Araújo dos Santos
Diretor Sindical
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DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 159/2022,
POR SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 158/2022,
POR SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA

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, que estabelece normas atinentes à contratação de serviços terceirizados necessários ao funcionamento das atividades básicas de
caráter geral dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual
e respectivas alterações, além dos da legislação específica aplicável, com destaque para as
Instruções Normativas da Secretaria da Administração do Estado da Bahia atinentes ao objeto especificado. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
comuns de natureza continuada nas áreas de suporte administrativo e operacional a prédios
públicos para atender a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. LOCAL DA SELEÇÃO:
Salvador – BA. PROCESSO SEI: 011.5552.2022.0023455-29.
O termo de referência (com diretrizes da contratação) poderá ser solicitado pelas empresas
interessadas presencialmente (mesmo endereço do local de entrega das propostas), através
do e-mail copel@educacao.ba.gov.br ou acessando o site https://comprasnet.ba.gov.br/
home. O envio de propostas e documentação jurídica (descrita no Termo de Referência),
deve ser realizado até às 17h00min do dia 17/05/2022, para seleção destas pelo critério de
menor preço via seleção pública simplificada, no endereço a seguir: 5ª Avenida do CAB, nº
550, Sala da Coordenação de Licitações – COPEL, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-004. A
abertura das propostas será realizada às 10 horas do dia 18/05/2022, também no endereço
indicado para entrega da documentação. Em caso de quaisquer outras dúvidas, os interessados poderão entrar em contato através do e-mail citado neste aviso, telefone (71) 31151403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h no endereço indicado.
Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

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, que estabelece normas atinentes à contratação de serviços terceirizados necessários ao funcionamento das atividades básicas de
caráter geral dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual e respectivas alterações, além dos da legislação específica aplicável, com destaque
para as Instruções Normativas da Secretaria da Administração do Estado da Bahia atinentes
ao objeto . OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de natureza continuada nas áreas de conservação e limpeza para atender a Secretaria
da Educação do Estado da Bahia. LOCAL DA SELEÇÃO: Salvador – BA. PROCESSO SEI:
011.5552.2022.0023450-14.
O termo de referência (com diretrizes da contratação) poderá ser solicitado pelas empresas
interessadas presencialmente (mesmo endereço do local de entrega das propostas), através
do e-mail copel@educacao.ba.gov.br ou acessando o site https://comprasnet.ba.gov.br/
home. O envio de propostas e documentação jurídica (descrita no Termo de Referência),
deve ser realizado até às 17h00min do dia 17/05/2022, para seleção destas pelo critério
de menor preço via seleção pública simplificada, no endereço a seguir: 5ª Avenida do CAB,
nº 550, Sala da Coordenação de Licitações – COPEL, CAB, Salvador/BA, CEP 41.745-004.
A abertura das propostas será realizada às 10h00min do dia 18/05/2022, também no endereço indicado para entrega da documentação. Em caso de quaisquer outras dúvidas, os
interessados poderão entrar em contato através do e-mail citado neste aviso, telefone (71)
3115-1403 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h no endereço
indicado. Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
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