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CRIME Instituições civis e órgãos federais em Roraima acompanham denúncia
de uma adolescente de 12 anos estuprada e morta por garimpeiros

Entidades apuram caso de
menina yanomami morta

Leo Ramirez / AFP

CAMILA MACIEL
Agência Brasil, São Paulo

Entidades civis e órgãos federais, em Roraima, acompanham a denúncia de uma
adolescente, de 12 anos, que
foi estuprada e morta por
garimpeiros na comunidade Aracaçá, na região Waiakás, na Terra Yanomami, em
Roraima. O caso foi relatado
por Júnior Hekurari Yanomami, liderança indígena,
em um vídeo nas redes sociais na segunda-feira, 25.
A Fundação Nacional do
Índio (Funai) informou, em
nota, que acompanha o caso
por meio de unidade descentralizada na região, em
articulação com as forças de
segurança e disse estar “à
disposição para colaborar
com os trabalhos de proteção à comunidade”.
No vídeo em que traz a
denúncia, muito emocionado, Júnior Hekurari conta
que recebeu informações de
que garimpeiros invadiram
a comunidade. “Os garimpeiros violentaram, estupraram ela [a adolescente] e
ocasionou o óbito. O corpo
da adolescente está na comunidade. Também me informaram que uma criança
e uma mulher foram levadas, a criança está desaparecida no rio”, relatou.
Ele informou que iria até
o local no dia seguinte. A
Agência Brasil tentou contato com a liderança indígena, mas o telefone estava
fora de área.
A Hutukara Associação
Yanomami (HAY) disse, por
meio de nota, que está acompanhando o caso, apurando
os fatos e encaminhará o
que for necessário às autoridades. A entidade chamou
atenção para "o fato de que,
se confirmado, este não é
um caso isolado". "Infelizmente, episódios de violência sexual contra crianças,
adolescentes e mulheres Yanomami praticados por ga-

AVIAÇÃO

Câmara aprova a
gratuidade de bagagens
HELOISA CRISTALDO
Agência Brasil, Brasília

A Câmara dos Deputados
aprovou na última terça-feira, 26, por 273 votos a favor
e 148 contrários, a retomada
do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em
voos nacionais e de até 30
quilos em voos internacionais. A mudança faz parte de
medida provisória que reformula a legislação do setor
aéreo. A matéria segue para
análise do Senado.
Os deputados aprovaram
emenda da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) que
inclui um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor proibindo as companhias aéreas de cobrarem
qualquer tipo de taxa, em
voos nacionais, pelo despacho de bagagens de até 23 kg;
e em voos internacionais,
pelo despacho de bagagens
de até 30 kg.
"As empresas não foram
verdadeiras quando afirmaram que iam baixar o preço
da passagem se nós permi-

tíssemos aqui a cobrança da
bagagem. A maioria desta
Casa permitiu, com o protesto de um número expressivo de Parlamentares, e
agora todos viram que foram enganados", destacou a
deputada. "Então, é hora de
cobrarmos das empresas a
parte delas. Se elas estão cobrando tão caro pela passagem, então que deem ao cidadão o direito de ter pelo
menos uma mala despachada de forma gratuita", acrescentou.
Diversos deputados se
disseram “enganados” pelas
empresas aéreas, que defendiam que a cobrança pelo
despacho de bagagem iria
diminuir o preço das passagens. A medida foi aprovada pelo Congresso em
2017, mas não assegurou a
redução dos preços das passagens aéreas. "As passagens ficaram mais caras, a
população ainda tem que
pagar pela mala. Nós estamos fazendo justiça”, afirmou o deputado Sandro
Alex (PSD-PR).
Joá Souza /Ag. A TARDE/ 27.07.2018

Associação denuncia violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres
rimpeiros invasores já foram registrados em outras
regiões e foram publicados
no relatório Yanomami Sob
Ataque", aponta a nota assinada por Dário Vitório Kopenawa, que preside a associação.

Garimpo ilegal

O relatório, divulgado neste
mês, aponta, por exemplo,
que, em 2021, o garimpo ilegal avançou 46% na comparação com 2020. No ano passado, foi registrado um crescimento de 30% em relação
ao período anterior. De 2016
a 2020, o garimpo na Terra
Indígena Yanomami aumentou 3.350%, segundo o
estudo da Hutukara. Os yanomamis pedem a atuação
do Poder Público e a retirada
dos invasores.
O Ministério Público Federal em Roraima (MPF/RR)

informou, por meio da assessoria de imprensa, que
está acompanhando o caso e
busca, junto às instituições
competentes, a apuração
dos fatos. O órgão informou
que não se manifesta sobre
procedimentos ou investigações em andamento.
A Funai destacou também
que promove atividades permanentes na região por meio
das suas Bases de Proteção
Etnoambiental (Bapes), que

são responsáveis “por ações
contínuas de proteção, fiscalizaçãoevigilânciaterritorial,
além de coibição de ilícitos,
controle de acesso, acompanhamento de ações de saúde,
entre outros”.
O órgão informou ainda
que tem atuado em ações de
fiscalização em articulação
com os órgãos ambientais e
de segurança pública, tendo
realizado mais de 1,2 mil
ações nos últimos anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA

PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022 – SRP - O Município de Biritinga/BA, avisa que realizará licitação na
modalidade Pregão Nº.12-PE/2022, “Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição de pneus,
câmaras de ar e protetores para atender as demandas da Frota deste Município. Tipo Menor Preço por Item.
Leis:10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 28/04/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 10/05/2022 às 09:00 horas no site www.comprasnet.gov.br. Biritinga, 27/04/2022.
Pedro Ramos de Cerqueira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 41/22. Objeto: empresa especializada em organização de eventos
esportivos, a serem utilizados nos projetos, campeonatos de futebol e futsal, competições de
ruas de lazer, em diversas categorias e gêneros. Recebimento de propostas: das 8h de 09/05/22
até às 8h30 de 11/05/22. Abertura: 11/05/22, às 8h30. Disputa: 11/05/22 às 10h. Edital: http://
www.licitações-e.com.br. Santo Amaro/Ba, 26 de abril de 2022. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

Medida isenta cobrança de taxas em voos nacionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

ERRATA JORNAL A TARDE, EDICÃO (QUARTA-FEIRA) DIA 27 DE ABRIL DE 2022 Onde se lê: A Prefeitura
Municipal de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial nº 016/2022 – locação de 10 (dez) veículos
(por linha), de pessoa física ou jurídica, para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino,
leia-se: A Prefeitura Municipal de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial nº 016/2022 – locação
de 10 (dez) veículos (por linha), de pessoa física ou jurídica, para o transporte escolar dos alunos da rede
municipal de ensino. Abertura dia 09 de maio de 2022 às 10:00 hs. Demais dados permanecem inalterados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS - BA

TOMADA DE PREÇOS N° 00009/2022 - A Presidente torna público aos interessados que, realizar-se-á a licitação:
Processo Administrativo 0105/2022. Modalidade: Tomada de Preços N° 00009/2022. Tipo Menor Preço Global
por Lote – OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para serviços de cascalhamento
em estradas vicinais, na localidade de Gitay/Povoado de Nova Brasília, no Município de Barrocas-Ba, conforme
Contrato de Repasse nº 1074230-22/2020. Data da Abertura: 17/05/2022, às 08:30hs. Informações e retirada
do Edital de Licitação, na Prefeitura Municipal de Barrocas, na Av. ACM, nº 705, Bairro Centro, das 08:00 as
12:00hs. Rute Andrade do Santos Queiroz - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

PREGÃO PRESENCIAL SRP 07/22. REPUBLICAÇÃO. Menor preço por lote. Objeto: locação
de estrutura, palco, sonorização profissional, Iluminação, gerador e sanitário químico. Dia
10/05/22 às 9h. Edital: http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/ pmterranova/licitacoes.
Informações: na CPL, tel. 7532382061/2062 ou e-mail: copelpmtn@gmail.com. Terra
Nova/Ba, 28 de abril de 2022. Eder São Pedro Menezes. Prefeito.

A CPL torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial SRP
n° 021/2022, Processo Administrativo: 071/2022, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, Objeto: registro de preço para o fornecimento de combustíveis (gasolina, diesel) e lubrificantes automotivos, visando atender a frota de veículos próprios, locados e a serviços da prefeitura municipal de
Ourolândia/Ba, abertura de proposta às 09:30h do dia 10/05/2022. Maiores informações através do
tel. (74)3681-2250 das 08:00 às 12:00hrs, das14:00 às 17:00hrs. Os interessados poderão obter o
Edital através do e-mail: licitacao@ourolandia.ba.gobv.br e www.ourolandia.ba.gov.br. Jéssica Oliveira
Matos Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2022 A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Serrolândia – Estado da Bahia, torna público através de seu Pregoeiro a Licitação Pregão Eletrônico nº 014/2022,
a qual tem como objetivo o Registro de Preço de empresas do ramo para fornecimento frutas e verduras destinadas a merenda escolar, atendendo a necessidade da Secretaria de Educação do Município de Serrolândia-BA.
O recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 17h do dia 28/04/2022. Abertura das propostas
por meio eletrônico: Às 09h do dia 10/05/2021. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 09h30min do dia
10/05/2021. Informações: O Edital do Pregão estará disponível a partir da sua publicação através dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Serrolândia-BA, pelo link: www.serrolandia.ba.gov.
br/; Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações
podem ser obtidas pelo telefone (74) 3631-2733 e/ou e-mail: copelserrol@hotmail.com. Arthur Ferreira Silva
Oliveira dos Santos Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022/SRP

CNPJ N: 16.444.150/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

CNPJ N: 13.894.894/0001-52

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 011/2022
A CPL da PM torna público que realizará em sua sede no dia 10/05/2022 às 10h00min PE011/2022, conforme autorização contida no PA 064/2022. Objeto Eventual: Contratação de empresa especializada na locação de software de gestão pública, Sistema Integrado de Gestão de
Planejamento, Sistema de Almoxarifado, Licitação e Contratos, Gestão de Compras, Banco de
Preços Online e Gestão Financeira no Município de Boa Nova. Através da plataforma www.bnc.
org.br. Informações na PMBN, Av. Nossa Senhora da Boa Nova, das 8h às 12h, Tel. (77) 34332145, Boa Nova-BA, 28/04/2022-Marisnaldo da R. Silva-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE WAGNER – BA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP

CNPJ: 04.393.878/0001-95

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 06/05/2022, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, para REGISTRO DE PREÇOS,
para a eventual aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para a Sede (Salvador), Centro de
Capacitação Regional de Feira de Santana e Centro de Excelência em Fruticultura em Juazeiro, O edital de
licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://app3.cna.org.br/
transparencia/?gestaoLicitacaoAndamento-BA-2022-0, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 935453 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 27 de abril de 2022
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022 - Processo Administrativo nº 110/2022.
Acordo de Cooperação nº 001/2022. Partes: Município de Wagner (BA) e Central de Associações
Comunitárias para Manutenção dos Sistemas de Saneamento – Região de Seabra. Natureza da
Parceria: Inexigibilidade de Chamamento Público. Objeto: Acordo de Cooperação entre o Município de Wagner, para autorização para prestação do abastecimento de água para atendimento de
localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde
outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com
a capacidade de pagamento do usuário. Data da Assinatura: 26/04/2022. Vigência: 30 (trinta)
anos. Valor global estimado: Sem transferência de recursos. Elter Silva Bastos - Prefeito Municipal.

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 13/05/2022 às 09h00min TP
006/2022, PA 092/2022. OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço
global, de empresa especializada em construção civil, para reforma do Centro Sócio Assistencial – SOPÃO, situado na sede deste Município de Itagibá-BA, local: Sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Itagibá. Demais atos no Diário Oficial do
município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 28/04/2022 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 017/2022

CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022

CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 11/05/2022 às 10h00min PE
017/2022, PA 093/2022. OBJETO: contratação de empresa especializada para ministrar cursos
de capacitação para transporte escolar e curso para transporte de emergência, visando atender à
exigência de Programas Estadual e Federal, bem como para capacitar os motoristas do Município
de Itagibá – Bahia. Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 28/04/2022 – Fábio Nery de Souza.

O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público o Chamamento Público para Credenciamento nº 003/2022,
PA 094/2022, regido pela lei 8.666/93, no período de 28/04/2022 a 13/05/2022, Objeto: Chamamento público para análise e seleção de propostas visando aquisição de livros didáticos para
alunos da educação infantil e ensino fundamental, atraves de KIT´S PEDAGÓGICOS, para atender
as demandas da Secretária Municipal de Educação, durante o ano letivo de 2022. Demais atos no
Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 28/04/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS-BA

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022/SRP

O Pregoeiro do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, designado pelo Decreto nº 30/2022, torna público
aos interessados que realizará no dia 16 de maio de 2022 às 09h, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [933699], tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR
ITEM. Objeto: Registro de preços por itens, para contratação de empresa (s) visando aquisição de brinquedos,
materiais esportivos, materiais educativos e materiais didáticos, para atendimento às demandas de todas as
Unidades da Rede Municipal de Ensino, do município de Santo Antônio de Jesus-BA. O Edital e seus anexos
estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link
Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus, 27 de Abril de 2022.Afonso Cassimiro Santos Pinheiro.Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 O Município de Juazeiro-BA por solicitação da Secretária
Municipal de Educação e Juventude, representado pela Sra. NORMEIDE ALMEIDA LIMA DE CARVALHO, torna público o ADIAMENTO do Pregão em epígrafe cujo OBJETO é a Formação de Registro de Preços de material escolar
padronizado e personalizado, em formato de kit, para atender a futuras e eventuais necessidades dos alunos da rede
municipal de ensino, no âmbito da Secretaria de Educação e Juventude do Município de Juazeiro SEDUC, MOTIVADO
por alterações no descritivo de alguns itens dos kits constante no Termo de Referência, portanto, Fica ADIADO a
abertura e Julgamento das propostas para às 08:00min do dia 11/05/2022. Início da sessão de disputa às 10h30min
do dia 11/05/2022. O Edital Retificado está disponível para download no site: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/
juazeiro/editais. Informações Fone: (074) 3612-3675 e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br Juazeiro-BA, 27 de abril de
2022 NORMEIDE ALMEIDA LIMA DE CARVALHO Secretária Municipal de Educação e Juventude

O SENAR-AR/BA, torna público que, no dia 06/05/2022, às 10h (horário Brasília), fará realizar licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE para contratação de empresa especializada em
FORNECIMENTO DE MATERIAIS (avental, bloco de notas, bonés, camisas, canetas, chapéu, cinta elástica, coletes,
cordão para crachá, estojos, garrafas plásticas, sacolas, mouse pad, pastas envelope e pasta protocolo). O edital de
licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, http://www.sistemafaeb.org.br/senar/
licitacoes, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br cadastrado com nº933903 ou mediante solicitação via
e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Santo Antonio de Jesus-BA, designada pelo Decreto nº 30/2022, torna público aos
interessados que realizará no dia 12 de maio de 2022 às 09h00min, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO SRP [934632], tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de
recarga e aquisição de gás GLP P-13kg e P-45Kg para atender as necessidades do município de Santo Antônio
de Jesus/BA. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e
https://www.prefeiturasaj.ba.gov.br, link Transparência-Editais. Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022.
Sintia Naiara Cardoso Ribeiro da Silva. Pregoeira.

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

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL 009/2022
A CPL realizará reabertura da licitação na modalidade PP n° 009/2022 PA nº 030/2022, Tipo:
MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, DE TENDAS, PALCOS, MESAS, CADEIRAS, SOM E ILUMINAÇÃO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. Edital em: https://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes
Reabertura: 29/04/2022 às 16:00hrs, Secretaria de Saúde, Av. Rafael Jambeiro – Auditório Alcides
Ribeiro. Castro Alves – BA, 27/04/2022.ÍCARO ARAGÃO Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2022 A Câmara Municipal de Camaçari, por seu
Pregoeiro, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 011/2022. A sessão pública será
realizada no dia 10.05.2022, às 09h:00min, na Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de Contorno
do Centro Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP 42.800-907. Objeto: Contratação de empresa especializada
em serviços de implantação e operação de sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de
veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis automotores da Câmara Municipal de
Camaçari. O Edital contendo as instruções encontra-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.
cmcamacari.ba.gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail copel.
cmcba@gmail.com, por telefone (71) 3621-6135 / 6136 ou junto à Comissão Permanente de Licitação, no horário
de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 28 de
abril de 2022. O Pregoeiro. Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022

Salvador/Ba, 28 de abril de 2022
Verônica Sodré Ramos do Nascimento – Pregoeira - SENAR-AR/BA

O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 11/05/2022, às 08h30 em sua sede, pregão para a Aquisição de material de
construção e hidráulico para manutenção dos órgãos vinculados a esta administração,
conforme descrição do Anexo I do edital Os interessados ficam, ainda, cientificados
que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, https://www.riodoantonio.ba.gov.br. Rio do Antonio, 27 de abril de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRAO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA

CNPJ N: 13.913.355/0001-13

AVISOS DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande-BA comunica aos interessados que realizará
Pregões Eletrônicos SRP, – Menor preço por Item - Aberto: no dia, 13/05/2022, às 9:00horas, nº 14PE/2022, Objeto: futura e eventual de Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene
e no dia 18/05/2022, às 10:00horas, nº 12PE/2022, Objeto: futura e eventual Aquisição de
Medicamentos e Materiais Penso , no portal: https:// www.bllcompras.com. Editais Disponíveis
em https://www.caldeiraogrande.ba.gov.br/transparencia/ver_licitacoes.php?ano=2022. Lucas
Fabio Nunes Neres – Pregoeiro.

CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO ELETRÔNICO
O pregoeiro oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do Pregão Eletrônico 009/2022,
sob o Sistema de Registro de Preços, visando Aquisição de Pneus, Câmaras de ar e Protetores
para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
- Data: 10/05/2022 - Horário: 09:00hrs - O edital na íntegra está disponível para consulta e download no endereço eletrônico: https://www.una.ba.gov.br/Site/DiarioOficialAnterior - Informações:
licitacoes@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.: 3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal
– Caio Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

