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VIOLAÇÂO Ministério Público pediu investigação sobre exposição do caso de violência sexual sofrida por atriz

MP apura violação de sigilo profissional
DA REDAÇÃO

O Ministério Público de São
Paulo informou ontem que
pediu apuração sobre violação do sigilo profissional
no caso envolvendo a atriz
Klara Castanho. A artista de
21 anos gestou uma criança
após ser estuprada e a entregou para a adoção.
Após Klara revelar que foi
violentada e que entregou o
bebê de forma legal, novos
detalhes do vazamento da
gravidez dela começaram a
ser divulgados. A Justiça
quer apurar a informação de
que, segundo o site Notícias
da TV, o marido de uma enfermeira que atendeu a artista no hospital teria ligado
para emissoras de tevê e colunistas que escrevem sobre
celebridades, para tentar
vender informações sobre o
parto, ocorrido em maio.
De acordo com a publicação, um dos veículos de
comunicação procurados
pelo homem teria dito que
jornalistas não pagam por
informações, e que, “furio-

so”, ele dizia que a “esposa
era enfermeira de um hospital e que tinha uma bomba
da Klara Castanho”.
Em carta aberta publicada
no sábado, Klara contou que,
pouco após o parto da criança, quando ainda estava sob
efeitos de anestesia, foi
abordada por uma enfermeira que ameaçou contar a
história a um colunista.
“Quando cheguei no
quarto, já havia mensagens
do colunista, com todas as
informações. Ele só não sabia do estupro. Eu conversei
com ele, expliquei tudo o
que tinha me acontecido.” A
atriz não citou nomes e diz
que foi procurada ainda por
um outro jornalista.

Violência

Além do hospital, que ainda
não se manifestou oficialmente sobre a situação, Klara teve a intimidade violada
e exposta pela youtuber Antonia Fontenelle, e o colunista Leo Dias, que tornaram
o caso público. A lei brasileira garante sigilo total à

Reprodução

Klara contou
que após o
parto da
criança, foi
abordada pela
enfermeira

A atriz de 21 anos teve direitos violados e va ida pessoal indevidamente exposta
mulher nessas situações.
O Conselho Regional de EnfermagemdeSãoPauloanunciou que também vai apurar a
denúncia de violação de privacidade. Em nota, a entidade
destacou que “seguirá os ritos
e adotará os procedimentos

necessários para a devida investigação”, e manifestou “solidariedade” à atriz.
Em entrevista ao programa The Noite, do SBT, em 16
de junho, Leo Dias afirmou
que estava vivenciando um
dilema profissional sobre

publicar ou não uma reportagem sobre uma atriz. Na
ocasião, ele não citou nomes
nem deu detalhes sobre o
caso. No entanto, em live na
sexta-feira, Antonia Fontenelle contou que a envolvida
na situação era uma atriz da

Segundo ela, a
profissional
ameaçou contar
a história a um
colunista
Globo de 21 anos, que havia
engravidado, escondido a
gestação e entregado a
criança para a adoção. Os internautas associaram o caso
a ela, gerando muita especulação na web. Com isso,
Klara veio a público.

ENSINO SUPERIOR

COVID-19

Inscrições para o segundo Sisu
começam hoje em todo o País

Metade da população ainda não
tomou 2ª dose de reforço no Rio

AGÊNCIA BRASIL

As inscrições para o segundo processo seletivo do Sisu,
o Sistema de Seleção Unificada de 2022, começam hoje. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem do
último ano e tirado nota superior a zero na prova de
redação. As inscrições ficam
abertas até as 23 horas e 59
minutos de sexta-feira, no
site sisu.mec.gov.br.
Lembrando que são apenas três dias para participar
do processo seletivo.

Nesta edição serão quase
66 mil vagas e cada candidato poderá se inscrever em

São apenas
três dias para
participar
do processo
seletivo. Prazo
encerra sexta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

até dois cursos. O resultado
será divulgado no dia seis de
julho. E quem quiser tentar
a lista de espera, o prazo começa também no próximo
dia 6 e vai até o dia 18 de
julho. Outra informação é
que as listas de espera são
administradas pelas próprias universidades.
O Sisu é o processo seletivo do Ministério da Educação, em que os estudantes
concorrem a vagas de instituições públicas de ensino
superior a partir da nota obtida no Enem.

AGÊNCIA BRASIL

A população do Rio de Janeiro não aderiu em massa
à dose de reforço da vacina
contra a Covid-19. Segundo
os dados do painel da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), entre as pessoas com
50 anos ou mais, apenas 47%
tomaram a segunda dose de
reforço. O primeiro reforço
atingiu 70,3% dos adultos, a
partir dos 18 anos, sendo
mais prevalente conforme a
idade aumenta.
A população com 40 anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

PREGÃO PRESENCIAL SRP 14/2022. Menor valor por lote. Objeto: aquisição de materiais de construção. Dia 11/07/22 às 9:30h. ///////////// PREGÃO PRESENCIAL SRP 15/2022. Menor valor por lote.
Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e água mineral. Dia 13/07/22
às 10:30h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461843 ou e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br. Cafarnaum/BA, 27/06/22. Gabriel Izidio Bomfin Andrade. Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL SRP 21/2022. Dia 08/07/22 às 14h. Objeto: prestação de serviços de manutenção cotidiana da frota municipal, consistente em lavagem dos veículos, borracharia, vulcanização,
troca de pneus. Edital: http://www.presidentetancredoneves.ba.gov.br/licitacoes. Informações: adm.
licitacao@gmail.com ou tel. 7335401025. Presidente Tancredo Neves/Ba, 28/06/2022. Antônio Jorge
Machado Pereira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. Dia 08/07/22 às 9h, em www.compras.gov.br. Menor preço por item.
Objeto: aquisição de medicamentos (injetáveis e soluções parenterais). Edital: www.ipmbrasil.org.br/
diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e www.boavistadotupim.ba.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes. Inf.: licitaboavistadotupim@gmail.com ou tel. 7533262211. Boa Vista do Tupim/Ba, 28 de
junho de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

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

AVISO DE IMPUGNAÇÃO PE Nº 009/2022/SMS

A Copel da Secretaria Municipal de Saúde torna público o pedido de IMPUGNAÇÃO PE Nº 009/2022/SMS,
Registro de Preço para aquisição de INSUMOS, SANEANTES, ANTISSÉPTICOS E SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS
para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Lauro de Freitas - BA, Impetrado pela
empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, no dia 24/06/2022. Por oportuno,
acolhemos o petitório atribuímos-lhe efeito SUSPENSIVO. Desta feita, fica ADIADO o PE supramencionado,
marcado para o dia 30/06/2022. O inteiro teor da mesma encontra-se à disposição dos interessados na
Comissão. Denise de Sousa Alves – Pregoeira. Lauro de Freitas/Bahia, 27/06/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 024/2022A Prefeitura Municipal de Barra da
Estiva torna público o Pregão Presencial nº 024/2022 – aquisição de computadores, impressoras,
suprimentos de informática e contratação de serviços de manutenção e recarga. Abertura dia 08 de
julho de 2022 às 09:30 hs.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 A Prefeitura Municipal de Barra da Estiva
torna público o Pregão Presencial nº 025/2022 – – locação de máquinas copiadoras multifuncionais
para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Barra da Estiva. Abertura dia 08 de
julho de 2022 às 11:00 hs. Inf. na Prefeitura, Av. Dr. João Moisés de Oliveira, nº 01 - Centro, através do
e-mail: licitacaobarra2017@gmail.com e tel: 77 3450-1616. Valdir Freitas Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação - O Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações, resolve homologar e adjudicar a decisão da Comissão Permanente de
Licitação referente ao Processo Administrativo nº 109/2022, TOMADA DE PREÇOS nº
006/2022, Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia
para pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial das águas pluviais e
sinalização vertical das seguintes vias públicas, na zona rural do município de Érico
Cardoso, estado da Bahia: rua 1, 2, 3, 4 e 5 da comunidade do rio da caixa e as ruas
Ba, Mg e Sp da comunidade de Paramirim das Criolas. Contratada: OCA ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.590.596/0001-34 com sede à Avenida Nelson
Caires de Brito, nº 460, Centro, Paramirim/BA, CEP.: 46.190-000, representado pelo
Sócio Administrador Sr. Ilson Oliveira Ramos. Valor da Contratação: R$ 739.584,82
(setecentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos). Érico Cardoso/BA, em 22/06/2022. Eraldo Felix da Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

TERMO DE ADITAMENTO DE EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE
Pelo presente Termo de Aditamento do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº
029/2022, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificação
extremamente necessária, o Município de Érico Cardoso, através da Comissão Permanente
de Licitação, vem por meio deste, tornar público para conhecimento dos interessados, que foi
realizada correção no Edital de Licitação supracitado, assim como se segue:
RATIFICA:
• Na tabela de estimativa de preços referente ao lote 08, contida do item 6 do Termo de, nos itens
01 e 02: O valor da quantidade total do item 01 e do item 02 é de 220 Unidades, e o valor global
estimado do lote é de R$ 34.906,70.
Os demais dados permanecem como no edital. Desta forma fica remarcada a sessão para
o dia 12/07/2022, as 10:00. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitação,
localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Érico Cardoso, Praça da Matriz, Centro, Érico
Cardoso - Bahia, além do intermédio pelo correio eletrônico, e-mail: licitacoes.ec@gmail.com ou
pelo telefone (77) 3677-2100, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 12h00.
Setor de Licitação, Érico Cardoso, 27 de junho de 2022.
GERFFESON DE PAULA BATISTA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Decreto nº 003/2022

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

AVISO DE LICITAÇAO - PREGÃO ELETRÔNICO – 014-2022

PREGÃO ELETRÔNICO – 014/2022 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTINUADO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS, PARA ATENDIMENTO DAS
UNIDADES DE SAÚDE. Abertura as 09:30hs do dia 11/07/2022. O edital poderá ser retirado no
site https://licitacao.itagimirim.ba.gov.br/, no diário oficial ou na sede da Prefeitura Municipal de
Itagimirim. Edson Lima De Assis Silva, Consuélia Pereira Da Silva e André Luiz De Oliveira Souza
Junior – Pregoeiros. André Luiz De Oliveira Souza Junior - Presidente da COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

Extrato do Resultado da Tomada de Preços 006/2022 - A Comissão Permanente de
Licitação, nomeada pelo Decreto nº 003 de 2022, torna público, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93, Processo Administrativo nº 109/2022, TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022,
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para pavimentação
a paralelepípedo com drenagem superficial das águas pluviais e sinalização vertical das
seguintes vias públicas, na zona rural do município de Érico Cardoso, estado da Bahia: rua 1, 2,
3, 4 e 5 da comunidade do rio da caixa e as ruas Ba, Mg e Sp da comunidade de Paramirim das
Criolas. Contratada: OCA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.590.596/000134 com sede à Avenida Nelson Caires de Brito, nº 460, Centro, Paramirim/BA, CEP.: 46.190000, representado pelo Sócio Administrador Sr. Ilson Oliveira Ramos. Valor da Contratação: R$
739.584,82 (setecentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos). Érico Cardoso/BA, em 22/06/2022. Gerffeson de Paula Batista - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERICO CARDOSO - BAHIA

Extrato do Contrato nº 109/2022 - Processo Administrativo n° 109/2022, TOMADA
DE PREÇOS n° 006/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Érico Cardoso, inscrita no
CNPJ sob nº 13.670.203/0001-37. Contratada: OCA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº. 20.590.596/0001-34. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
de engenharia para pavimentação a paralelepípedo com drenagem superficial das águas
pluviais e sinalização vertical das seguintes vias públicas, na zona rural do município de Érico
Cardoso, estado da Bahia: rua 1, 2, 3, 4 e 5 da comunidade do rio da caixa e as ruas Ba, Mg
e Sp da comunidade de Paramirim das Criolas, devidamente adjudicado e homologado pela
autoridade competente, e publicado na imprensa oficial. Valor da Contratação: R$ 739.584,82
(setecentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).
Data da Assinatura: 22/06/2022. Vigência: 22/06/2022 a 22/06/2023. Dotação Orçamentária:
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÉRICO CARDOSO. Órgão: 002 SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Unidade
Orçamentária: 02 - DIVISÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. SubUnidade
Orçamentária: Atividade/Projeto: 1.008 – PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS. Fonte
Recurso: 24 – TR. CONVÊNIOS-OUTROS. 100851002444905100000 – Obras e Instalações

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

EXTRATO DA DISPENSA Nº 129/2022

extrato da dispensa nº 129/2022-secretaria municipal de saúde-contratada: consórcio do território do recôncavo (ctr)-objeto: contratação de pessoa jurídica especializada para reforma e ampliação do hospital de castro
alves, visando à melhoria da estrutura física e ambiência, conforme convênio nº 061/2022 do governo do
estado da bahia, por intermédio da sesab-fundamentação: art. 24, inciso xxvi, da lei federal nº. 8.666-valor: r$
4.292.562,59 (quatro milhões duzentos e noventa e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta
e nove centavos). Dotação orçamentária:órg. 08.00 – secretaria de saúde-unid. 08.01 – fundo municipal de
saúde-44.90.51 – obras e instalações-2042 – manutenção dos serviços do hospital regional-02 – 15% - rec.
de imp. e trans. de imp. de saúde-14 – transferência de recurso sus-23 – transferências de convênios – saúde-castro alves-ba, 27 de junho de 2022. Secretaria Lilian Gomes Nery

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1332/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATADA:
CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CASTRO ALVES, VISANDO À MELHORIA DA
ESTRUTURA FÍSICA E AMBIÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA
BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SESAB. Vigência: 27 de junho de 2022 a 27 de junho de 2023. Valor: R$
4.292.562,59 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS
REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).Dotação Orçamentária: Órg. 08.00 – Secretaria de Saúde Unid.
05.01 – Fundo Municipal de Saúde 2042 – Manutenção dos Serviços do Hospital Regional 44.90.51 – Obras
e Instalações 02 – 15% - rec. de imp. e trans. de imp. de saúde 14 – Transferência de recurso SUS 23 – Transferências de Convênios – SAÚDE. Castro Alves-BA, 27 de junho de 2022. Secretária Municipal de Saúde. Sra.
LILIAN GOMES NERY. Contratante

ou mais da cidade começou
a receber a segunda dose de
reforço na última terça-feira
e, até o momento, apenas
10% das pessoas nessa faixa
compareceram aos postos.
O primeiro reforço foi recebido por 68% dessa faixa
etária.

A que mais aderiu

A faixa que mais aderiu à
segunda dose de reforço foi
a que tem de 70 a 74 anos,
com 63% de vacinados com
as quatro doses. O primeiro
reforço chegou a 94%. Na

faixa, de 65 a 69 anos, o segundo reforço está em 58% e
o primeiro em 96%.
Na população mais jovem,
apenas 55% entre 30 e 39
anos receberam o primeiro
reforço, proporção que cai
para 47% em 20 e 29 anos e
para 26% dos adolescentes
de 12 a 19 anos. No painel da
Secretaria de Estado de Saúde não consta o acompanhamento da aplicação da segunda dose de reforço. O primeiro reforço foi tomado
por 8% dos adolescentes de
12 a 17 anos do estado

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de julho de 2022, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 26 de julho de 2022, às 14h30min *.
(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 –
Mooca – São Paulo/SP, Faz Saber a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver, que levará a Público
Leilão de modo Presencial E On-Line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário Banco Santander (Brasil) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de
escritura pública datado de 30/12/2019, cujos Fiduciantes é Bernadete Dos Santos Nascimento, brasileira, divorciada,
aposentada, CPF/MF nº 356.591.655-91, em Primeiro Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$
484.159,68 (Quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 504 da porta do Ed. Mar de Ross, com 73,83m²
de área real privativa e 110,08m² de área real total, com direito a uma vaga de garagem coberta de nº 87, integrante do
Condomínio Residencial Mares do Sul, sito a Rua Urbano Antônio Souza nº 172, Costa Azul, Salvador/BA, melhor descrito
na matrícula nº 54.005 do 6º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA”. Imóvel ocupado. Venda em caráter
“ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já
designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 190.500,00 (Cento e noventa mil
e quinhentos reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VejaAIntegra Deste Edital No Site:
K-28,30/06e02/07
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (18101_CC_1746-07).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUY BARBOSA

Homologa o resultado da Tomada de Preço 06/22, objeto: construção de 29 unidades habitacionais no
Bairro Manoel Antônio. Vencedora: FKJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 03.825.268/0001-50, valor: R$
2.130.819,38. ///////// Homologa o resultado da Tomada de Preço 07/22, objeto: Pavimentação viárias
e urbanização nas ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no Bairro Luiz de Velho. Vencedora: CONSTRUTORA CIVIL
BARROS E MEDEIROS LTDA, CNPJ: 21.933.770/0001-67, valor: R$ 1.065.730,95. ///////// Homologa
o resultado da Tomada de Preço 13/22, objeto: Implantação de unidade de beneficiamento da mandioca, na comunidade PA Poço Longe. Vencedora: WACO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ
21.933.770/0001-67. Valor: 379.536,10. ////////////////////////////////// EXTRATO DE CONTRATO 420/22.
TP 06/22. Contratado: FKJ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 03.825.268/0001-50. Objeto: Construção de
29 unidades habitacionais no Bairro Manoel Antônio. Valor: R$ 2.130.819,38. ///////// EXTRATO DE
CONTRATO 419/22. TP 07/22. Contratado: CONSTRUTORA CIVIL BARROS E MEDEIROS LTDA, CNPJ
21.933.770/0001-67. Objeto: Pavimentação viárias e urbanização nas ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no Bairro
Luiz de Velho. Valor: R$ 1.065.730,95. ///////// EXTRATO DE CONTRATO 421/22. TP 12/22. Contratado:
WACO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 32.972.300/0001-29, valor: 379.536,10. Objeto: Implantação de unidade de beneficiamento da mandioca, na comunidade PA Poço Longe. Vigência:
até 31/12/22. Ruy Barbosa/Ba, 27/06/22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
CNPJ N: 13.922.638/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso nº VI, o art. 43, da Lei nº 8.666/93, homologo o objeto licitado da TP 002/2022, em
favor da empresa: FKJ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.825.268/0001-50, OBJETO: Contratação
de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, Requalificação com urbanização do córrego do
Lajedinho em combate a enchentes, na sede do Município de Palmeiras – BA. Recursos oriundos do convênio
com a CONDER, valor global R$ 1.362.388,92. Como os licitantes abdicaram do direito de recorrer, lavre-se o
competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. Fica a referida empresa convocada
para assinar o contrato administrativo no prazo de 02 (dois) dias. Dê ciência e publique-se. Palmeiras – Bahia, 23
de junho de 2022. RICARDO O. GUIMARÃES - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 177/2022- TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Palmeiras-BA. CONTRATADO: FKJ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.825.268/0001-50. OBJETO: Contratação
de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, Requalificação com urbanização do córrego do
Lajedinho em combate a enchentes, na sede do Município de Palmeiras – BA. Recursos oriundos do convênio
com a CONDER. DOTAÇÃO: 0212, 2.057, 4.4.90.51.00, FT - 9224, 0100. Valor Global: R$ 1.362.388,92. Assinatura: 23/06/2022. Vigência: 23/06/2022 a 31/12/2022. Palmeiras-BA, 20/06/2022 - Ricardo O. Guimarães
– Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso nº VI, o art. 43, da Lei nº 8.666/93, homologo o objeto licitado da TP 003/2022, em
favor da empresa: FKJ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.825.268/0001-50, OBJETO: Contratação de
empresa especializada em obras e serviços de engenharia, Para reforma do Mercado na sede do Município de
Palmeiras – BA. Recursos oriundos do convênio com a CONDER, valor global R$ 1.163.437,20. Como os licitantes abdicaram do direito de recorrer, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados
no edital. Fica a referida empresa convocada para assinar o contrato administrativo no prazo de 02 (dois) dias. Dê
ciência e publique-se. Palmeiras – Bahia, 23 de junho de 2022. RICARDO O. GUIMARÃES - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 178/2022- TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022. CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Palmeiras-BA. CONTRATADO: FKJ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 03.825.268/0001-50. OBJETO: Contratação
de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, Para reforma do Mercado na sede do Município
de Palmeiras – BA. Recursos oriundos do convênio com a CONDER. DOTAÇÃO: 0707, 1.011, 3.3.90.39.00,
FT - 9224, 0100. Valor Global: R$ 1.362.388,92. Assinatura: 23/06/2022. Vigência: 23/06/2022 a 31/12/2022.
Palmeiras-BA, 23/06/2022 - Ricardo O. Guimarães – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022-TP

A Prefeitura Municipal de Palmeiras-BA, torna público que no dia 14/07/2022, às 09:00 hs, iniciará a abertura
dos envelopes “A” e “B”, da TP Nº 005/2022, Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços
de engenharia, para Construção quadra poliesportiva coberta, na sede do Município de Palmeiras - BA, do tipo
Menor Preço Global. Edital disponível no site www.palmeiras.ba.gov.br/site/editais e/ou e-mail: palmeiraslicita@
hotmail.com. Palmeiras-BA, 27/06/2022. Fábio Ricardo F. Moura – Pres. da CPL.

