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GUERRA Um corredor humanitário será aberto hoje no território da usina metalúrgica Azovstal

Rússia promete cessar-fogo diurno
para evacuar civis de Mariupol
Natalia Kolesnikova / AFP

POR JOSHUA MELVIN
France-Presse, Ucrânia

A Rússia anunciou um cessar-fogo unilateral diurno a
partir de hoje para facilitar
a evacuação de civis bloqueados na siderúrgica de
Azovstal, o último foco de
resistência em Mariupol, no
sudeste da Ucrânia.
O Ministério da Defesa declarou que "das 8h às 18h
(horário de Moscou) hoje e
nos próximos dias 6 e 7 de
maio um corredor humanitário será aberto no território da usina metalúrgica
Azovstal para evacuar civis".
"Durante este período, as
Forças Armadas russas e as
formações da República Popular de Donetsk decretaram um cessar-fogo unilateral de hostilidades", completou.
A decisão foi anunciada
na noite desta ontem, após
um dia de intensos bombardeios russos em várias regiões da Ucrânia.

Diretor-geral da
OMS lança
apelo a favor do
aborto legal
AGÊNCIA BRASIL

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou ontem apelo a
favor do direito ao aborto,
questionado nos Estados
Unidos (EUA) por um projeto de acórdão do Supremo
Tribunal.
"Restringir o acesso ao
aborto não reduz o número
de procedimentos. A restrição leva mulheres e jovens a
recorrerem a procedimentos perigosos", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus em mensagem no Twitter, sem mencionar diretamente os EUA.
"O acesso a um aborto seguro pode salvar vidas",
acrescentou.
Tedros Adhanom defendeu que "as mulheres devem sempre ter o direito de
escolha quando se trata dos
seus corpos e da sua saúde".

39 mil mortes/ ano

Mais de dois meses

Mais de dois meses após o
início da invasão russa, em
24 de fevereiro, a União Europeia (UE) anunciou que
avalia um sexto pacote de
sanções e um embargo de
suas importações de petróleo russo.
"Vamos renunciar progressivamente ao fornecimento russo de petróleo em
um período de seis meses e
de produtos derivados do
petróleo até o fim do ano",
afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen.
Segundo funcionários da
UE, o plano da Comissão prevê uma isenção para Hungria e Eslováquia, dois países
sem litoral totalmente dependentes do fornecimento
que chega através do oleoduto Druzhba e que poderão
seguir comprando da Rússia
em 2023.

DIREITO

Rússia anunciou um cessar-fogo unilateral diurno para facilitar a evacuação de civis da usina Azovstal
Contudo, a Hungria rejeitou a proposta da Comissão
Europeia (o órgão executivo
da UE) "em sua forma atual",
alegando que essa medida
"destruiria completamente
a segurança energética do
país".
Essa rejeição foi imediatamente condenada pelo
ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro
Kuleba, para quem os países
da UE que rejeitam o embargo são "cúmplices" dos
"crimes" cometidos pelos
russos na Ucrânia.
O Reino Unido, por sua
vez, também anunciou uma
nova rodada de sanções, que
inclui a proibição de prestar
à Rússia serviços de contabilidade, consultoria e co-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 33/22. PA 136/22. Objeto: aquisição de materiais de expediente. Às 9h,
20/05/22. Local: www.licitacoes-e.com.br. Identificador número: ID BB- 936782. ////////////////////
PREGÃO PRESENCIAL 32/22. PA 135/22. Objeto: serviços para regularização fundiária e estudos
em vias para processo de titulação de imóveis de propriedade. Às 15h, 23/05/22. Informações/Edital: http://www.joaodourado.ba.gov.br/licitacoes. Demais atos: Diário Oficial. João Dourado/Ba, 03 de
maio de 2022. Diego Cardoso Dourado. Secretário Municipal de Administração.

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

ABERTURA DE PROPOSTA - 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 001/2022, cujo objeto é Pavimentação em Paralelepípedos com drenagem
superficial de ruas no distrito de Ibitira, 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 18/05/2022 às 08:30h, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça Coronel Souza
Porto, s/n.º, Centro, Rio do Antônio, Bahia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO. MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a realização de
procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 3/2022, Processo
Administrativo nº 72/2022, no dia 23 de maio de 2022, às 9h:00m, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº,
visando a contratação de empresa para execução de obra de implantação de drenagem em estradas
vicinais em povoados deste município de Ituaçu, conforme projetos básicos e anexos que fazem
parte integrante do edital. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a
sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br,
ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 05 de maio de 2022. Aleomar Gomes Brito–
Presidente da CPL.

municações.
Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse
que esta semana discutiria
com os países do G7 possíveis sanções "adicionais"
contra a Rússia.
A Comissão Europeia
também recomendou sanções contra o líder da Igreja
Ortodoxa russa, o patriarca
Kirill, por seus sermões de
apoio à intervenção militar
na Ucrânia.
Na Ucrânia, as forças russas continuaram bombardeando o leste e lançaram
mísseis contra vários alvos
em todo o país, inclusive em
Lviv, perto da fronteira com
a Polônia, e na região montanhosa da Transcarpátia,
perto da Hungria, que até

agora não tinha sido atingida pela guerra.
"Com o objetivo de destruir a infraestrutura de
transporte da Ucrânia, o inimigo disparou mísseis contra instalações nas regiões
de Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Lviv, Vinnytsia, Kiev,
Transcarpátia, Odessa e Donetsk", informou o Exército
ucraniano no Facebook.
No leste, a Rússia se propôs a "garantir o controle total das regiões de Donetsk e
Luhansk e manter um corredor terrestre a partir da
Crimeia ocupada", acrescentou.
No sudeste foram registrados "violentos combates"
na siderúrgica de Azovstal,
em Mariupol, informou o

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

PREGÃO PRESENCIAL SRP 07/22. Menor valor global. Objeto: fornecimento de Concreto Usinado. Dia 18/05/22 às
9:30h. Edital: ipmbrasil.org.br. Informações: na CPL, tel. 7436461200 ou e-mail: licitacao@cafarnaum.ba.gov.br.
Cafarnaum/Ba, 04/05/22. Gabriel Izidio Bomfin Andrade. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

Torna público o resultado da TOMADA DE PREÇO 02/22, PA 01.25.01.22, objeto:
construção de Arena Aquática, Centro Cultural, Ampliação de Auditório, na Escola Faustiniano Lopes Ribeiro. Vencedora: Dorata Construções e Empreendimentos EIRELI, CNPJ
24.089.530/0001-16. Valor global: R$ 1.489.832,45. Canarana/Ba, 04 de maio de 2022.
Eduardo Seixas Pimenta. Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 13/2022. Dia 18/05/2022 às 9h. Objeto: fornecimento de forma
parcelado de material elétrico, para atender as necessidades das Secretarias. Edital: site
www.licitanet.com.br e http://www.airdoc.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaojosedojacuipe.
Informações: na CPL, de 2ª a 6ª feira, de 8 às 12h. São José do Jacuípe/Ba, 05 de maio de
2022. Josian Lima Novais. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022 A Comissão Permanente de Licitação do Município de Serrolândia – Estado da Bahia, torna público através de seu Pregoeiro a Licitação Pregão Eletrônico
nº 015/2022, a qual tem como objetivo o Registro de Preço de empresas do ramo para fornecimento gêneros
alimentícios 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 05/05/2022.
Abertura das propostas por meio eletrônico: Às 09h do dia 17/05/2022. Início da Sessão de Disputa de Preços:
Às 09h30min do dia 17/05/2022. 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

prefeito, Vadym Boichenko.
A Rússia negou os bombardeios e garantiu que as
forças russas apenas intervêm para "cortar rapidamente as tentativas" dos
combatentes ucranianos de
chegar a "posições de tiro".
Segundo a inteligência
ucraniana, a Rússia planeja
realizar uma parada militar
em Mariupol em 9 de maio,
dia em que Moscou comemora a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.
O presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, disse
que a evacuação de uma centena de civis de Azovstal esta
semana, com a ajuda da
ONU e da Cruz Vermelha,
mostrou que "as organizações internacionais podem
ser eficazes" e instou o secretário-geral da ONU, António Guterres, a realizar outras para "salvar" vidas. Em
Chisinau, a capital da Moldávia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anunciou que a UE vai
"aumentar de maneira considerável" o apoio militar ao
país, "entregando equipamentos militares adicionais
para suas Forças Armadas"

Segundo a OMS, os abortos
inseguros causam cerca de
39 mil mortes por ano em
todo o mundo e resultam na
hospitalização de outros milhões de mulheres devido a
complicações.
A maioria dessas mortes
está concentrada em países
de baixo rendimento - mais
de 60% na África e 30% na
Ásia - e entre pessoas mais
vulneráveis.
Para a organização, dados
mostram que as restrições
ao acesso ao aborto não reduzem o número de procedimentos.
Em seu portal na internet,
a agência da ONU também
afirma que nos países com
as restrições mais severas,
apenas um em cada quatro
abortos é seguro, em comparação com quase nove em
dez em países onde o procedimento é amplamente
legalizado.
A OMS divulgou novas diretrizes sobre cuidados com
o aborto, no início de março,
com o objetivo de proteger a
saúde de mulheres e dos jovens e ajudar a prevenir os
mais de 25 milhões de procedimentos inseguros que
ocorrem atualmente, todos
os anos, no mundo.
As diretrizes reúnem
mais de 50 recomendações
relacionadas à prática clínica, prestação de serviços de
saúde e a intervenções legais
e políticas para apoiar a assistência ao aborto com qualidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 43/22. Objeto: aquisição de móveis escolares. Recebimento de propostas: das 8h de
13/05/22 até às 8h30 de 17/05/22. Abertura: 17/05/22, às 8h30. Disputa: 17/05/22 às 9h. Edital: http://www.
licitações-e.com.br. Santo Amaro/Ba, 05/05/22. Daniel Lima Gomes. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 26/2022- SRP - ELETRÔNICO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 02/2022 - A CAMARA MUNICIPAL DE SEABRA, por meio da
Pregoeira Designada pelo Decreto 100/2022 cedida através Termo de Cooperação Técnica e Administrativa nº
01/2022 firmado entre o Município de Seabra e a Câmara Municipal de Seabra, que autoriza a cessão ou a designação mútua de recursos humanos, de pessoal do seu quadro permanente de servidores do setor de licitações
e contratos, conforme portaria 018/2022, TORNA PÚBLICO a licitação PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos, conforme condições, quantidades e exigências contidas no termo de referência, anexo I do edital, a ser
realizada no dia 17/05/2022, a ser julgada nos termos da Lei 10.520/02 e 8.666/93. O Edital completo e demais
informações serão publicados no D.O.C., página http://camara.seabra.ba.io.org.br. Outras informações poderão
ser obtidas pelo telefone (75) 3331-1402. Câmara Municipal de Seabra – BA, 04 de maio de 2022. Vera Lúcia
Guimarães Cordeiro – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO
Processo Administrativo nº 085/2022 – TOMADA DE PREÇOS nº 003-2022 – Objeto –
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para recuperação de
Barragem, na comunidade de Encruzilhada, localizada na zona rural do Município de
Érico Cardoso, Estado da Bahia. Realização da Sessão Pública: 30/05/2022, às 09:00, no
Auditório do Colégio Municipal Cleriston Andrade, localizado na Rua Ademario Cardoso,
nº 11, Centro, Érico Cardoso, Cep: 46.180.000. Edital disponível mediante solicitação
pelo e-mail - licitacoes.ec@gmail.com, ou no site - http://www.ericocardoso.ba.gov.br/
diario_oficial. Maiores informações de segunda à sexta das 08h00min às 12h00min.
Telefone: (77) 3677-2100. Endereço - Praça da Matriz, Centro. Érico Cardoso/BA, em
05/05/2022. Gerffeson de Paula Batista. Presidente da CPL Decreto nº 003/2022.

PREFEITURA MUNICIAL DE ÉRICO CARDOSO / BA

O Município de Maragojipe/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº26-SRP/2022,
“Eletrônico”, objeto: SRP para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo
de refeições para atender as demandas dos Fundos e das diversas Secretarias do Município de
Maragojipe. Tipo Menor Preço Grupo/Lote. Leis:10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível
em 05/05/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 17/05/2022 às 9:00
horas no site www.comprasnet.gov.br. Em: 04/05/2022. Valnicio A. Ribeiro – Prefeito – Jenivaldo
F. de Vasconcelos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

PREGÃO ELETRÔNICO S003/2022 O FUNDO Municipal de Saúde de Capim Grosso – BA, homologa o
resultado PREGÃO ELETRÔNICO S003/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada para
o fornecimento de medicamentos, materiais de penso, injetáveis e saneantes, para atender à Secretaria
de Saúde do Município de Capim Grosso - Bahia. Empresa: LMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, Valor: R$ 3.090.000,00; DROGAFONTE LTDA, Valor: R$410.497,00;
MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, Valor: R$91.000,00; OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES EIRELI, Valor:
R$789.462,80; MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES
LTDA, Valor: R$ 634.000,00; VILARONGA MATERIAIS CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA , Valor:
R$220.800,00. 05/04/2022 LEIDE COSTA RIOS, Secretária Municipal de Saúde.

REPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – 009/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SEABRA

CNPJ N: 13.752.993/0001-08

CNPJ N: 13.634.969/0001-66

A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 027/2022 objetivando a contratação de empresa para aquisição de pneus, para os
veículos a serviço da Prefeitura Municipal de Itororó. A Sessão ocorrerá no dia 17 de maio de 2022,
às 09:00h (nove horas), no Portal de licitações do Banco do Brasil. O edital estará à disposição
dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, no site www.itororo-ba.portaltp.com.br e www.
licitacoes-e.com.br. Informações gerais através do site www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73)
3265-1910. Itororó-Bahia, 04 de maio de 2022. Pedro Sillas Leal Soares - Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO – 009/2022 – objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO ASSIM A
DEMANDA DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO
DE ITAGIMIRIM – BA. Abertura as 09:30hs do dia 18/05/2022. 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 BARRA DO MENDES - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023-2022 – Modalidade. Tipo da Licitação: Menor Valor Por Lote. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente (papelaria em
geral), para suprir as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Barra do Mendes
– Bahia, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Edital como
Anexo I. A realização da sessão será no dia 17/05/2022 - ÀS 09:30 horas.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024-2022 - Modalidade Tipo da Licitação: Menor Valor Por Lote. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática, para suprir as
necessidades das Secretarias do Município de Barra do Mendes – BA, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra o Edital como Anexo I. A realização da sessão será
no dia 17/05/2022 - ÀS 11:30 horas. O Edital completo está disponível para consulta e retirada
no endereço eletrônico: https://www.barradomendes.ba.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas pelo e-mail licitacoes@barradomendes.ba.gov.br e telefone (74) 3654-1189. – Barra do
Mendes-Ba, 05 de maio de 2022 - Antonio Barreto de Oliveira-Prefeito Municipal.

13.691.811/0001-28

Aviso de Pregão Eletrônico nº 035/2022
O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, Nº 035/2022 – P.A Nº 078/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço
para futura e eventual aquisição de impressoras para atender as necessidades da Secretaria de Saúde; DO
ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 17/05/2022 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 17/05/2022 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.
Aviso de Pregão Presencial nº 036/2022
O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma Presencial, Nº 036/2022 – P.A Nº 078/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o registro de preço para
possível e eventual aquisição de material para manutenção e instalação de ar condicionados para atender
as necessidades do município; SESSÃO DE ABERTURA: 17/05/2022 às 11:00 horas. Edital e informações:
www.casanova.ba.gov.br; Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
070/2022 A Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro -BA, torna público que fará realizar licitação
na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por item, modo de disputa aberto-fechado.
O edital está disponível para download nos sites: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/juazeiro/editais. OBJETO: Aquisição de veículo 0 km, destinado ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
(CEREST) do Município de Juazeiro BA. Início de entrega das propostas: dia 06 de maio de 2022
às 08h00. Abertura e Julgamento das propostas: às 08h00 do dia 17 de maio de 2022. Disputa: às
10h30min do dia 17/05/2022. Informações através do telefone (074) 3612-3675, e-mail: licitacao@
juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro - BA, 05 de maio de 2022. FERNANDO ANTÔNIO BEZERRA DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ
CNPJ N: 14.147.938/0001-43

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A Prefeitura Municipal de Itapé/BA, comunica aos interessados que encontra se aberto
TOMADA DE PREÇO N°002/2022 de Processo Nº 062/2022 Objeto: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E URANIZAÇÃO EM RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAPÉ-BA. Abertura:
19/05/2022 Hora: 08:00 horas (Horário de Brasília - DF) Retire o Edital acessando a
página https://www.itape.ba.gov.br/ ou através do E-mail: copel.pmi@outlook.comBahia. Itapé Bahia 05/05/2022 Thiago Souza Silva (Presidente da Comissão)

