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No FSB, Lula cai, Bolsonaro e Ciro
estão estáveis e Simone Tebet sobe
Em uma olhada nas quatro
últimas
pesquisas
do
FSB/BTGPactual divulgadas
nos dias 15 e 29 de agosto, 6
de setembro e ontem, dá para se ver que Lula caiu quatro
pontos, Bolsonaro e Ciro Gomes ficaram nos mesmos
patamares e Simone Tebet
pulou de 2 para 7%.
Pelaordemacimacitada,Lula
teve 45, 43, 42 e 41, Bolsonaro 34,
36, 34 e 35, Ciro Gomes 8, 9, 8 e
9eSimone2,4,6e7.Asamostras
revelam o petista caindo acima
da margem de erro (2 pontos),
mas quem está ganhando é a
senadora, candidata do MDB.

TERCEIRA VIA — Hoje, nós
estamos a exatos 20 dias das
eleições. Perguntaria você: e
é possível mudanças até lá?
Claro, mais 18 dias de campanha é tempo suficiente,
embora com alguns aspectos a se observar.
Bolsonaro que está no governo já queimou quase todos
oscartuchospossíveisqueouso
da máquina pode proporcionar, como o Auxílio, ajuda para
taxistas, caminhoneiros e também o 7 de setembro. Agora, se
prepara para ir a Londres participar dos funerais da Rainha
ElizabethII,enquandoLulasur-

fa no trabalho feito nos seus
oito anos de presidência.
Na questão da terceira via
é que parece estar pintando
algo de novo. Ciro Gomes já
está na quarta disputa presidencial, desta vez com sérias queixas do PT, como se
estivesse cobrando um
apoio sempre esperado e
nunca consumado.
É por aí que a senadora
Simone Tebet, uma das quatro mulheres candidatas,
emerge no cenário bem, Lula completa 77 anos 6 de outubro, Ciro 65 em novembro,
Bolsonaro tem 67 e ela 52.

REGISTROS
Avanço do mar

O mar causou tanto estrago
na zona norte de Ilhéus que a
BA-001, que faz a conexão de
lá com Itacaré, chegou a ser
interditado na sexta passada.
Dizem lá que o problema é
velho, muito pior no inverno,
oque,segundoooceanógrafo
Lucio Figueiredo Resende, da
Universidade de Santa Cruz
(UESC), se agravou após a
construção do Porto do Malhado, 50 anos atrás.

Previdência

Emanoel Araújo, um artista que deixa muita saudade

Em Feira, Colbert solta Bomba Em Ibotirama,
que tem mais jeito de traque o escândalo

Emanoel Araújo, o civismo
na chegada e na partida

Colbert Martins (MDB), prefeito de Feira de Santana, soltou vídeo nas redes conclamando o povo da cidade, o
segundo maior colégio eleitoral da Bahia, só superado
por Salvador, a votar em candidatos da terra.
E apresenta Edicarlos
(MDB), que se apresenta lá como O Repórter Bomba. Virou
motivo de galhofa. Em 2020
Bomba, ou Edicarlos Silva, o
nome oficial do registro, foi
candidato a vereador e logrou

Ao propor uma moção de pesar para o
santamarense Emanoel Araújo, escultor,
desenhista, ilustrador, figurinista, gravurista,
cenógrafo, pintor, curador e museólogo,
falecido na semana passada aos 81 anos, a
deputada Fabíola Mansur (PSB) chamou a
atenção para um fato bastante curioso:
— Ele era apaixonado por datas cívicas. Só
não vinha para o 2 de Julho por motivo de
força maior, como doença. E nasceu num 15 de
novembro (a Proclamação da República) e
morreu num 7 de Setembro.
Fabíola diz que Emanoel era ‘um verdadeiro
patriota, ícone da cultura negra no Brasil, tão
bem sucedido que o céu lhe sorriu’.

obter escassos 92 votos.
Feira tem hoje sete candidatos a deputado federal, dois
já no mandato tentando a reeleição (Zé Neto–PT, e Dayane
Pimentel–UB), e oito a estadual, também dois com mandatoequerendoareeleição(JosédeArimatéia–Republicanos,
e Angelo Almeida–PSB).
Lá se diz que apenas 55%
dos mais de 150 mil eleitores
votam nos filhos da terra. E
que nesse cenário, Bomba
tem mais jeito de traque.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 042/2022-SRP O Município de Barra do
Choça – Bahia, torna público a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 042/2022.
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e eventual de materiais e prestação de serviços
de vidraçaria (m²) para fabricação e montagem de peças, componentes e estruturas em vidros
para atender as Secretarias do Município. Data/Hora da disputa 23/09/2022 às 09h30min horas/
Brasília. Edital e Anexos estão disponíveis em www.doem.org.br/ba/barradochoca e no site do
Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br. Informações: licitacoes@barradochoca.ba.gov.br.
Barra do Choça, 12 de Setembro de 2022. Adalberto Rodrigues Meira-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO ELETRÔNICO

O pregoeiro oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do Pregão Eletrônico 020/2022,
para o Sistema de Registro de Preços, visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de Soro Hospitalar para serem utilizados na manutenção das atividades da Secretaria
Municipal de Saúde através das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Frei Silvério - Data:
23/09/2022 - Horário: 10:30hrs - O edital na íntegra está disponível para consulta e download no endereço eletrônico: https://www.una.ba.gov.br/Site/DiarioOficialAnterior - Informações: licitações@
una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
CNPJ N: 14.235.907/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022
O Pregoeiro Oficial da PM de Cairu comunica que realizará licitação. Para participação ou simples acompanhamento da mesma, O interessado deverá acessar, na internet, a página www.licitanet.com.br. As propostas
comerciais serão recebidas a partir das 08h:00m do dia 13/09/2022 até às 14:00m do dia 23/09/2022, por
meio do sistema eletrônico. A sessão pública eletrônica será aberta às 14h:00m (horário de Brasília) do dia
23 de setembro de 2022. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação serviços continuados
de terceirização de mão de obra a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cairu, estado
da Bahia, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no Termo de Referência,
demais anexos e legislação específica relativa ao objeto desta licitação, sem prejuízo das regras impostas pela
legislação pertinente. Telefone. (75) 3653-2151, Ramal: 214. Edital e divulgação dos demais atos - Diário Oficial-Site: www.cairu.ba.gov.br e www.licitanet.com.br. Cairu - Bahia, 12 de setembro de 2022. Carlos Benedito
Guimarães da Silva, Pregoeiro Oficial - Decreto nº 503, datado de 02 de março de 2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2022/36607
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados e
continuados em manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médicos,
fisioterápicos e odontológicos, com substituição de peças sem ônus adicionais para
o Poder Judiciário do Estado da Bahia, pelo período inicial de 12 (doze) meses. O
Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão
Eletrônico nº 036/2022 – Acolhimento das propostas a partir de: 14/09/2022 às
08:00 horas. Abertura das propostas: 26/09/2022 às 09:30 horas. Início da sessão
de disputa de preços: 26/09/2022 às 10:00 horas. (Horário de Brasília). O Edital em
referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone:
licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br. Salvador, 12 de setembro de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO – CONCORRENCIA PUBLICA Nº
003/2022 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
A Presidente da Comissão Especial de Licitação, comunica aos
interessados na Concorrência Pública nº 003/2022, que tem como Objeto:
concessão dos serviços de apoio à visitação de atrativos e instalações,
precedida da realização de investimentos, destinada à requalificação,
modernização, operação e manutenção do PARQUE ESTADUAL DAS
SETE PASSAGENS no Estado da Bahia, que a licitação está suspensa
em razão da necessidade de proceder adequações no Edital. A nova
data da abertura da sessão será oportunamente publicada no caderno
de licitações do Diário Oficial do Estado da Bahia.
Salvador - BA, 12/09/2022.
Tanila Bispo da Cunha – Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATU
CNPJ N: 13.800.685/0001-00

Jean Charles Alexandre (PSB),
presidente da Câmara de Ibotirama, preso acusado de ter
mandado matar o bolsonarista Marcelo Leite Fernandes, se enroscou mais. A polícia trabalha com o envolvimento dele em pelo menos
dois outros assassinatos.
Asapuraçõesindicamque,
para além das motivações
políticas tem também questões relacionadas a grilagem
de terras. Em síntese, Jean só
se complica mais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CHAMADA PÚBLICA 02/2022. PA 706/22. Indireta, por fornecimento/execução parcelada. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar. Dia 13/10/22 às 9h. Edital: http://
www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou e-mail: compras.saogabriel@gmail.com. Informações: de 8h às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132. São Gabriel/
Ba, 13/09/22. Lucélia Rodrigues Silva Gomes. Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N: 13.698.782/0001-26

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Quijingue/BA torna público aos interessados que se realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 025/2022 - Processo Administrativo Nº 0107/2022, Critério de julgamento:
MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de frutas, verduras, legumes e tubérculos, destinados às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Quijingue/BA, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital. Sessão: às 10:00
horas do dia 26/09/2022, no sítio licitacoes-e.com.br. Obtenção do Edital pelo sítio licitacoes-e.com.br e
endereço eletrônico http://www.quijingue.ba.gov.br. Quijingue – Bahia, 12 de setembro de 2022. Igor Dias
Silva - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-S/2022 - SRP O município de Itabuna através da Secretaria
Municipal de Saúde comunica a abertura do Pregão Eletrônico Nº 011-S/2022 - SRP, para
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA. Recebimento das propostas até 26/09/2022 às 08:30h – Abertura das propostas 26/09/2022 às 08:30h. Início da sessão de disputa de preços 27/09/2022 às 08:30h. O
edital poderá ser adquirido na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna ou através do
site www.itabuna.ba.io.org.br. Licitação BB nº 958315. Informações no setor de licitações ou
através do e-mail licitacoes.saude.itabuna@gmail.com. Itabuna, Bahia, 13 setembro de 2022.
Mariana Cerqueira Reis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA
CNPJ: 13.922.570/0001-80

LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de tablete para auxiliar no processo de ensino aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação,
Esporte e Cultura. Tipo: Menor preço por item. Data: Abertura das propostas: 07/10/2022, às 09:00 hs;
Inicio da sessão para disputa: 07/10/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br,
Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e
www.licitacoese.com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118.
Andaraí-ba, 13/09/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2022/31675
Objeto: Contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviço de
intérpretes de Libras para tradução simultânea das sessões e eventos realizados por este
PJBA, conforme condições e especificações indicadas pelo Conselho Nacional de Justiça
e constantes no Termo de Referência. O Núcleo de Licitação informa aos interessados
a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 031/2022 – Acolhimento das
propostas a partir de: 14/09/2022 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 26/09/2022
às 09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 26/09/2022 às 10:00 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 12 de setembro de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO – CONCORRENCIA PUBLICA Nº
001/2022 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
A Presidente da Comissão Especial de Licitação,
comunica aos
interessados na Concorrência Pública nº 001/2022, que tem como Objeto:
CONCESSÃO PÚBLICA dos serviços públicos de apoio à visitação de
atrativos e instalações, precedida da realização de investimentos, destinada
à requalificação, modernização, operação e manutenção do PARQUE
ZOOBOTÂNICO GETÚLO VARGAS no Estado da Bahia, que a licitação
está suspensa em razão da necessidade de proceder adequações no
Edital. A nova data da abertura da sessão será oportunamente publicada
no caderno de licitações do Diário Oficial do Estado da Bahia.
Salvador - BA, 12/09/2022.
Tanila Bispo da Cunha – Presidente da Comissão Especial de Licitação.

AVISO DE ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Termo de Adjudicação e Homologação
A Prefeitura Municipal de Catu, localizada na Praça Duque de Caxias, S/N, Centro, Catu - Bahia, comunica que
adjudicou e homologou em favor da empresa ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 13.749.776/0001-50, cujo
o objeto é Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro Santa Rita, no Município de Catu, (OPERAÇÃO CAIXA Nº 023241/2021), (SICONV Nº
917606/2021) através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – SEIMA conforme Edital e Anexos Tomada de Preços nº 013/2022, com o valor final de R$ 461.510,67 (quatrocentos e
sessenta e um mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Catu, 12 de dezembro de 2022. Narlison
Borges de Sales - Prefeito.

PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato, Tomada de Preços 013/2022
A Prefeitura Municipal de Catu, localizada na Praça Duque de Caxias, S/N, Centro, Catu - Bahia comunica que
firmou o seguinte contrato:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação asfáltica em diversas
ruas do bairro Santa Rita, no Município de Catu, (OPERAÇÃO CAIXA Nº 023241/2021), (SICONV Nº 917606/2021)
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – SEIMA conforme Edital e Anexos Tomada de Preços nº 013/2022, Empresa: ARK ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 13.749.776/0001-50, Valor:
R$ 461.510,67 (quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Catu, 12
de setembro de 2022. Narlison Borges de Sales - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 046/2022

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 23/09/2022 às 10h00min PE 046/2022, PA
190/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de cadeiras odontológicas completa, para os consultórios odontológicos deste Município de Itagibá-BA. Através da plataforma: www.bnc.
org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 13/09/2022 – Fábio
Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 047/2022

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 26/09/2022 às 10h00min PE 047/2022, PA
219/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de ARTEFATOS DE CONCRETO
(bloquete), itens remanescentes, para atender a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos deste Município de Itagibá-BA. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município:
www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 13/09/2022 – Fábio Nery de Souza.

A Associação dos Procuradores do Município do Salvador
(APMS) e da Associação Bahiana dos Auditores Fiscais Municipais (ABAM) realizam
amanhã na sede da APMS, na
RuadaAjuda(9h),debatesobre
A Previdência Complementar
doMunicípiodeSalvador-Aderir ou não aderir, eis a questão.
Na mesa, quatro bambas do
assunto: José Carlos Torres,
Eduardo Hassan, Thiers Chagas e Rafael Garrido.

Ficha suja

João Bôsco (PT), que governou Teixeira de Freitas, o
maior município do extremo sul da Bahia por oito
anos, até chegou a se lançar
candidato a deputado estadual, mas o TRE barrou. Motivo: está com a ficha suja.
Mas Bôsco não jogou a toalha. Recorreu ao TSE, mas
as chances são mínimas.

PREFEITURA MUNICIPÁL DE SOUTO SOARES
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2022. PA 38/22. Objeto: aquisição de lixeiras, lixeira/contêiner, carrinho de limpeza, carro cuba,
coletor para lixo, conjunto de lixeiras seletivas com 4 cestos de lixo. Menor preço global. Dia 23/09/22 às 9h. Edital: www.
soutosoares.ba.gov.br. Informações: tel. 7533392150. Souto Soares/Ba, 12/09/22. Amaury Alves Batista Junior. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

TOMADA DE PREÇOS 02/2022. Dia 28/09/22 às 9h. Objeto: construção de muro e arquibancada no
Campo 13 de Maio, no Bairro Nova Olinda. Edital: www.boavistadotupim.ba.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e e-mail: licitaboavistadotupim@gmail.com. Informações: na sede, tel. 7533262211. Outros atos: DOM. Boa Vista
do Tupim/Ba, 13 de setembro de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 121/22 – CONDER
Abertura: 04/10/2022, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, NO DISTRITO DE CARRAPICHEL, NO MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM – BAHIA. O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a partir do dia
13/09/2022. Salvador - BA, 09 de setembro de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU-BA
CNPJ Nº. 16.412.025/0001-32

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2022

O presidente da CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO
Nº. 015/2022, Processo Administrativo: 084/2022, Tipo: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para Construção de praça pública no Povoado de São José
do Monte Negro no Município de Jucuruçu/BA. Sessão de abertura: às 09:00h do dia 29/09/2022, na sala de
reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de Jucuruçu- Bahia, local Praça Josino Eduardo Brito, 410 – Centro
- CEP: 45.834-000 – Jucuruçu / BA.
Jucuruçu-BA, 13 de Setembro de 2022
Mateus Viana de Oliveira - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

CNPJ: 13.922.562/0001-34
AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°.024/2022. OBJETO: Contratação de empresa especializada para
o fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel comum, diesel S10, Óleo Lubrificante para
motores e graxa), no município de Mucugê/Ba em posto de abastecimento próprio, com vistas ao atendimento das
necessidades contínuas dos veículos e maquinas automotores pertencentes ao Município, ou a ele vinculados por
contratos ou instrumento equivalente em deslocamentos dentro e fora do Município de Mucugê, conforme descrições e especificações constantes no Edital. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 23/09/2022, às 09 h. LOCAL: Sede
da Pref. Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de
8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura no endereço http://www.pmmucuge.
transparenciaoficialba.com.br, Mucugê/BA, 09 de setembro de 2022, Jose Marcos Oliveira Profeta - Pregoeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2020/47881
Objeto: Contratação de Solução de backup de dados com licenciamento por volume, ou seja,
sem limitação quanto a utilização de recursos, composto pela aquisição de novos hardwares,
instalação, configuração e repasse de conhecimento da solução implementada para o Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, incluindo suporte e licenciamento dos softwares e demais
recursos de aceleração e deduplicação com vigência de 36 (trinta e seis) meses. O Núcleo
de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº
039/2022 – Acolhimento das propostas a partir de: 14/09/2022 às 08:00 horas. Abertura
das propostas: 26/09/2022 às 09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 26/09/2022
às 10:00 horas. (Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos
endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 12 de setembro de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2022/35137
Objeto: Contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviço
de transmissão por streaming de vídeo e áudio, conforme diretrizes constantes no
Termo de Referência. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da
licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 042/2022 – Acolhimento das propostas a
partir de: 14/09/2022 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 26/09/2022 às 14:30
horas. Início da sessão de disputa de preços: 26/09/2022 às 15:00 horas. (Horário
de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 12 de setembro de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 016/2022
A Prefeitura Municipal de Candeias/BA comunica aos interessados que realizará a Concorrência n°
016/2022, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para construção do “Mundo do
Conhecimento” – Complexo Educacional, Cultural, Artístico, Tecnológico e Esportivo, para atender
à Educação Básica Municipal de forma integral. Data: 14/10/2022 às 10h. Edital disponível no site
sai.io.org.br/ba/candeias/site/licitacoes. Os anexos do Edital deverão ser retirados na sala da Copel,
devendo os interessados se apresentarem munidos de mídia digital “PEN-DRIVE ou HD EXTERNO”,
visto a impossibilidade da disponibilização dos mesmos via portal de transparência ou outro meio,
devido ao tamanho dos arquivos. Maiores informações através do e-mail: copel@candeias.ba.gov.br.
Telefone para contato: (71) 3599-0011 (ramal 3006). Candeias/BA, 12 de setembro de 2022. Tatiane
Carvalho de Souza – Presidente da COPEL.

