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AÇÃO Príncipe Andrew é processado
por abuso sexual de adolescente
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

MÁ CONDUTA A investigação revelou que Cuomo assediou sexualmente 11
mulheres, aumentando pressão legal e pedidos de Biden e outros por sua saída

Governador de NY renuncia
após revelações de assédio
JONATHAN ALLEN E
JOSEPH AXE*
Agência Brasil

O governador de Nova York,
Andrew Cuomo, anunciou
ontem a sua renúncia do cargo, após uma investigação
que revelou que ele assediou
sexualmente 11 mulheres,
aumentando a pressão legal
e pedidos do presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden, e
outros para sua saída, uma
queda surpreendente para
um homem visto como um
possível candidato à Presidência dos Estados Unidos.
Cuomo, um democrata
que servia desde 2011 como
governador do quarto estado mais populoso dos Estados Unidos, fez o anúncio
depois que a procuradora-geral de Nova York, Letitia
James, em 3 de agosto, di-

vulgou os resultados de uma
investigação independente
de cinco meses que concluiu
que ele havia se envolvido
em conduta que violou leis
federais e estaduais.
O governador informou
que sua renúncia entrará em
vigor em 14 dias.
A investigação, detalhada
em um relatório de 168 páginas, concluiu que Cuomo
apalpou, beijou ou fez comentários sugestivos para
mulheres, incluindo atuais e
ex-funcionários do governo
- uma delas policial estadual
- e retaliou pelo menos uma
mulher que o acusou de má
conduta sexual.
Cuomo nega qualquer irregularidade.
A vice-governadora Kathy
Hochul, uma democrata do
oeste de Nova York, assumirá como governadora do es-

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

tado de mais de 19 milhões
de pessoas até o final do
mandato de Cuomo em dezembro de 2022, conforme
definido na Constituição estadual, tornando-se a primeira mulher a ocupar o
cargo.
A renúncia de Cuomo
marca a segunda vez em 13
anos que um governador de

Andrew Cuomo
era visto como
um possível
candidato à
presidência
dos Estados
Unidos

Nova York renuncia após um
escândalo - em 2008 foi Eliot
Spitzer que deixou o cargo
por envolvimento com prostitutas.
Cuomo também se tornou
o mais recente homem poderoso derrubado após a ascensão do movimento social
#MeToo contra o abuso e assédio sexual que abalou a
política, Hollywood, o mundo dos negócios e os locais
de trabalho.
Sua renúncia poupou
Cuomo de uma possível destituição do cargo por meio
de um processo de impeachment na Assembleia estadual. Uma investigação de
impeachment em andamento apenas prometeu se
intensificar.
* REPÓRTERES DA REUTERS, NOVA
YORK

COVID-19

Um em cada 4 jovens tem
sintomas de depressão
AGÊNCIA BRASIL

Estudo feito pela Universidade de Calgary, no Canadá,
estima que um em cada quatro jovens tem sintomas de
depressão elevados e um em
cada cinco apresenta sintomas de ansiedade devido à
pandemia de Covid-19.
O trabalho, uma metanálise de 29 estudos em que
participaram 80.879 jovens
de várias regiões do mundo,
foi publicado na revista
científica Jama Pediatrics.
Em comunicado, a universidade destaca que os
sintomas de depressão e ansiedade duplicaram nas
crianças e adolescentes devido à pandemia. Segundo a
metanálise, que incorpora
estudos da Ásia Central, Europa, Médio Oriente e das
Américas do Norte, Central
e Sul, são as meninas e os
jovens mais velhos quem
demonstram níveis mais
elevados de depressão e ansiedade.
“Estar socialmente isola-

do, afastado dos amigos, das
rotinas escolares e das interações sociais revelou ser
muito duro para as crianças”, disse uma das autoras
do estudo, Sheri Madigan, citada pela agência Efe, acrescentando que os índices de
ansiedade e depressão aumentam quando são impostas mais restrições.
Outra autora, Nicole Racine, salientou que o “apoio
social” dado aos jovens pelos
amigos “diminuiu em grande medida ou, em alguns
casos, faltou por completo
durante a pandemia”, devido
aos confinamentos prolongados. “Esses jovens não
imaginavam que, quando se
formassem, chegariam a despedir-se da sua escola, dos
seus professores ou amigos, e
há um processo de luto associado a isso”, observou a
psicóloga.
As pesquisadoras pedem
mais apoio para a saúde
mental de crianças e adolescentesemmomentoscríticos
como de uma pandemia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

LICITACAO COM LOTE 04 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME EPP
A COPEL, torna público a licitação na Modalidade PE SRP Nº 016/2021. Tipo: Menor Preço por Lote. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, descartável e insumos de higienização
para atender todas as Secretarias Municipais, conforme termo de referência e planilha do edital. Período
de Vigência: 12 meses. Sessão Dia: 25/08/2021 às 08h30min. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br. Informações: (71)
3288-8790. Manoela Cristina Vieira do Nascimento - Pregoeira. Lauro de Freitas, 10 de agosto de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 61/2021
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o LANÇAMENTO da licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS N°. 07/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada em obras
e serviços de engenharia, para conclusão da pavimentação e drenagem nas ruas do povoado da
barragem de Santa Helena, no município de Dias d’Ávila/BA. Abertura: 26/08/2021 às 09:00h. Os
interessados poderão obter informações e/ou edital gratuitamente através do site da Prefeitura www.
diasdavila.ba.gov.br. Karynne Dórea – Presidente da COPEL. Alberto Pereira Castro – Prefeito.

CREDENCIAMENTO Nº 006/2021. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA – BAHIA torna público
para conhecimento dos interessados que estará realizando Credenciamento nº 006/2021 Credenciamento
para contratação de pessoa física ou jurídica de serviços técnicos e especializados na área de saúde (MÉDICO
ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA), para atuarem junto às unidades de saúde do município
de Santa Teresinha, conforme especificações estabelecidas no Anexo I, deste DATA INICIAL: 09/08/2021
DATA FINAL: 09/08/2022 Horário: 8:00 às 14:00 Horas. DATA INICIAL PARA HOMOLOGAÇÃO: 02/09/2021. O
Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br. Informações podem
ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 3639-2132. Santa Teresinha, 09 de
agosto de 2021. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA

CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 016/2021.

CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO
Modalidade: Pregão Presencial nº 028/2021-SRP; Tipo: Menor Preço Por Lote; Aber tura: Dia
23 de agosto de 2021, na sede da Prefeitura, às 08h00min; Objeto: Registro de preços, para
eventuais aquisições de peças e acessórios automotivos, para manutenção da frota de veículos
do Município de Várzea Nova. Modalidade: Pregão Presencial nº 029/2021-SRP; Tipo: Menor
Preço Por Lote; Aber tura: Dia 23 de agosto de 2021, na sede da Prefeitura, às 09h00min; Objeto:
Registro de preços, para eventuais aquisições de gêneros alimentícios em geral, para manutenção
das atividades das secretarias do Município de Várzea Nova, Os interessados terão acesso ao
instrumento convocatório e informações adicionais no Setor de Licitações, com sede na Praça
José Araújo Silva, s/n, Cep – 44.690-000, Várzea Nova – Bahia ou no por tal do município através
do link https://www.varzeanova.ba.gov.br/. Delleon Zacarias Montenegro – Pregoeiro Oficial. Várzea
Nova – Bahia, 10 de agosto de 2021.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 26 de Agosto de 2021, às 09h15min *. 2º LEILÃO: 02 de Setembro de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oﬁcial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar,
Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento
tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos,
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento
particular com eﬁcácia de escritura pública, alienação ﬁduciária de imóvel em garantia, nº 0010027989, datado em 22/05/2019, ﬁrmado
com o Fiduciante Rubens Ferreira Jirico, RG nº 1349047295-SSP/BA e CPF n° 038.487.895-40, residente e domiciliado em Juazeiro/
BA, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 324.550,57 (Trezentos e vinte e quatro mil,
quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por
uma Ediﬁcação Unifamiliar, situado na Rua Sebastião Vital, nº 516, Bairro Alto do Cruzeiro, Juazeiro/BA, com uma área total construída
igual a 140,00m² e área de terreno de 246,00m², melhor descrito na matrícula nº 29.896 do 1º Cartório de Oﬁcio do Registro
de Imóveis de Juazeiro/BA. Cadastrado na Prefeitura sob o nº 16415. 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$ 256.273,86 (Duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta
e três reais e oitenta e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão presencial ocorrerá no
escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis
do início do leilão. Em virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD
LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE
(www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net - (17074 - Dossiê).

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - SRP
A Pregoeira Oficial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados
em participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 030/2021 –
BB nº 888788, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
M U LT I F U N C I O N A I S C O M T E C N O L O G I A M O N O C R O M Á T I C A E
POLICROMÁTICA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
PEÇAS E SUPRIMENTOS, EXCETUANDO-SE O PAPEL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEDUC E
SECRETARIA DE GOVERNO-SEGOV, que a sessão de abertura do referido
certame será no dia 24/08/2021 às 09:00 horas (Horário da Bahia). Os
interessados poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e
s e u s a n e x o s a t r a v é s d o s i t e : w w w. l i c i t a c o e s - e . c o m . b r e / o u
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações: tel. (0xx75)
3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-Ba,
10/08/2021. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oficial.

AVISO DE LICITAÇÃO N 63/2021
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, a REPOSIÇÃO DE PRAZO da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 34/2021 – REGISTRO DE PREÇOS.
Objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de Teste Rápido para
COVID-19, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura:
24/08/2021 às 09:00h. Michelle Cardoso Costa – Pregoeira Suplente. Alberto Pereira
Castro – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 0025-2021 O município de Itabuna comunica a abertura do Pregão
Eletrônico - SRP Nº 0025-2021, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR
E PROTETORES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES
À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA. Recebimento das propostas: até 24/08/2021
às 10:00 horas; Abertura das propostas: 24/08/2021 às 10:00 horas; Início da sessão de disputa
de preços: 25/08/2021 às 10:00 horas. O edital poderá ser adquirido através do site www.itabuna.
ba.gov.br/diariooficial.html. Licitação BB nº 888816. Informações através do e-mail: itabunalicita@
gmail.com Itabuna/BA, 10 de agosto de 2021. Alecsandra Santos Silva – Pregoeira Designada.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 027/2021 – SEC/COINF – PROCESSO SEI: 011.5621.2021.0031692-85
Tipo Menor Preço – Fator K. Abertura: 14/09/2021 às 10:00h. Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução da obra de modernização das unidades escolares localizadas no município de Jequié. Família:
07.05. A documentação será recebida pelo protocolo até o dia 13/09/2021 (segunda), às 17:30hs. Em
razão da pandemia e em atendimento às recomendações dos profissionais da saúde e das autoridades
governamentais, as sessões presenciais por videoconferência. O acesso aos procedimentos para uso da
ferramenta TEAMS pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico: https://comprasnet.ba.gov.br/content/
sessão-virtual. Os licitantes interessados deverão encaminhar os envelopes de credenciamento, proposta e
habilitação, na forma descrita no Edital, entrega física via Correios ou outro meio de entrega e por mídia digital,
atentando para as datas e horários finais para recebimento destes. Outras informações e/ou o Edital e seus
anexos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br e http://institucional.
educacao.ba.gov.br/licitacoesecontratos. 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, 09/08/2021. Francilene dos Santos
– Presidente da Comissão, em exercício

SEC
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Online

1º Leilão: 23/08/2021 às 14h00
2º Leilão: 24/08/2021 às 14h00
Credor Fiduciário: BANCO PAN S/A
Fiduciantes: JEFFERSON PLÍNIO VIEIRA SOARES
e sua esposa CERIS JANAYNA ALVES DE OLIVEIRA SOARES

LOTE 14 - BARREIRAS/BA - BANDEIRANTES
Lote n°17 da Quadra 28, medindo 12,0 metros de frente e fundo, por 30,00 metros de comprimento,
perfazendo uma área total de 360,0m2, limitando -se: frente com a rua Projetada, fundo com o lote
16, de um lado com o lote 15 e do outro lado com o lote 19, situado no loteamento Bandeirante I, em
Barreiras/BA. Av. 02/21.602 – para constar que foi construída uma casa residencial, com área de
89,52m², situada na Rua 15, nº 380, na parte do 17 da quadra 28, com área territorial de 180,00m².
Imóvel objeto da matrícula nº 21.602 1º Oficio de Registro de Imóveis de Barreiras/BA.
Lance Mínimo 1 º Leilão: R$ 469.306,93 | Lance Mínimo 2º Leilão: R$ 214.744,41
O(s) arrematante(s) presente(s) pagará(ão) no ato o preço total da(s) arrematação(ões) e a comissão do
leiloeiro, correspondente a 5% sobre o(s) valor(es) de arremate. Caso haja arrematante, quer em
primeiro ou segundo leilão, a escritura de venda e compra, será lavrada em até 60 dias, contados da data
do leilão. O(s) proponente(s) vencedor(es) por meio de lance on-line, terá(ão) prazo de 24 horas, para
efetuar o(s) pagamento(s) da totalidade do(s) preço(s) e da comissão do leiloeiro, conforme edital.
Correrão por conta do(s) arrematante(s), todas as despesas, inclusive foro e laudêmio, se for o caso,
rela!vos à(s) transferência(s) do(s) imóvel(eis) arrematado(s). Eventuais avisos/menções de ações
judiciais, no site zukerman.com.br, na divulgação desse leilão, aderirão ao edital. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto n°
22.427/33, que regulam a a!vidade da leiloaria. DORA PLAT, leiloeira oﬁcial - JUCESP nº 744.
MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677 | www.ZUKERMAN.com.br

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

PREGÃO PRESENCIAL
O Pregoeiro Oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do PP 052/2021, para o Sistema
de Registro de Preços, visando a contratação de empresa para fornecimento de material gráfico
personalizado para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Data:
23/08/2021 - Horário: 14:00hrs. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DI 101/21. Objeto: fornecimento de gás de cozinha GLP- composição
básica de propano e butano, acondicionado em botijão de 13 KG (P13). Contratada: VMC Cardoso e Cia LTDA,
CPF/CNPJ 14.782.702/0001-89. Valor: R$ 33.200,00. //////////////////// EXTRATO DE CONTRATO 134/21.
Objeto: fornecimento de gás de cozinha GLP - composição básica de propano e butano, acondicionado em
botijão de 13 KG (P13). Contratada: VMC Cardoso e Cia LTDA, CPF/CNPJ 14.782.702/0001-89. Valor: R$
33.200,00. Assinatura e vigência: 26/07/21 a 31/12/21. //////////////////// AVISOS DE LICITAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO 09/21. PA 191/21. Dia 24/08/21 ás 9h. Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° do Identificador:
888771. Objeto: fornecimento de combustível, através do uso de cartão magnético e ou chip, com sistema
tecnológico informatizado via web de gerenciamento e controle para a frota de veículos da prefeitura. //////
PREGÃO PRESENCIAL 38/21. Menor valor global. Objeto: serviços de Transporte de Alunos da rede oficial de
ensino público, extensivo ao ensino médio. Dia 23/08/21 às 9h. Edital/Info.: http://www.docgedsistemas.com.
br/PortalMunicipio/ba/pmjoaodourado/licitacoes. Informações: na CPL, tel. 7436681306 ou e-mail: licitacao@
joaodourado.ba.gov.br. João Dourado/Ba, 10 de agosto de 2021. Jaheb Wagner Leite Castro. Pregoeiro.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30868154.2021.PE.0139.SENAICI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual recarga de gás dióxido de carbono (CO2),
de acordo com as condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos.
Data de Abertura: 20/08/2021 às 09H00min - Horário local
Retirada do Edital, a partir do dia 11/08/2021, no Portal de Compras: https://compras.
fieb.org.br
Mais informações através do e-mail: cimatec-npaq@fieb.org.br
Salvador, 11/08/2021
Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ NO 13.646.005/0001-38

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO NO 031/2021 - SRP
A Pregoeira Oficial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO no 031/2021 – BB no
888828, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, HMMA
E ATENÇÃO BÁSICA, que a sessão de abertura do referido certame será no dia
24/08/2021 às 10:00 horas (Horário da Bahia). Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site:
www.licitacoes-e.com.br e/ou http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores
informações: tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br.
Alagoinhas-Ba, 10/08/2021. Laiane Pereira Flores – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO
CHAMADA PÚBLICA 02/21. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
para alimentação escolar. Menor preço por item. Dia 31/08/21 às 14:30h. Edital: site da prefeitura.
Informações: na CPL, Rua Eronides S. Santos, 55. //////////////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP
04/21. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Menor preço por lote. Abertura
de propostas: 24/08/21 às 13:30h. Sessão: 24/08/21 às 14h. N° da Licitação: 888411. /////////// PREGÃO
ELETRÔNICO SRP 05/21. Objeto: aquisições de tablets. Menor preço global. Abertura de propostas:
24/08/21 às 15h. Sessão: 24/08/21 às 15:30h no site www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 888414.
Edital: www.mulungudomorro.ba.gov.br. Mulungu do Morro/Ba, 11/08/21. José Paulo A. Silva. Pregoeiro.

TP 007/2021. A CPL torna público que será realizado Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº. 8.666/93
Abertura: 30/08/2021 TP 007/2021 às 09:00 h Obj: Contratação de empresa de engenharia para o conserto da cobertura
da fábrica que pertence a prefeitura, no bairro Walson Lopes, sede do município, conforme especificação no Anexo I do
Edital, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93. O Edital completo poderá ser obtido no diário
oficial do município desta Prefeitura http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial Informação (75) 36362711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 09/08/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas – Presidente/Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 24/08/2021 às 08h:30min Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br Nº 888835 PE nº 037/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro
e eventual de medicamentos (Antibiótico), utilizado para atender as necessidades da Assistência Farmacêutica deste
município, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital encontra-se disponíveis
no Portal da Transparência http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 10/08/2021.
Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira.
PE nº 038/2021 – SRP . A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº.
10.520/02, subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 Abertura: em 24/08/2021 às 11h:00min Local Sítio: www.licitacoes-e.
com.br Nº 888902 PE nº 038/2021 – SRP Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e
eventual para aquisição de materiais permanentes hospitalar, eletroeletrônicos e aparelhos de ultrassom, visando atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o recurso da Emenda Parlamentar 11354.455000/120003, mediante Sistema de Registro de Preços. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência http://pmnazare.
transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail
licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 10/08/2021. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas.
Presidente/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA - BA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - Objeto: Prestação de serviços bancários visando o
pagamento com exclusividade da remuneração, proventos e benefícios de servidores ativos e
inativos da Administração Direta e Indireta. Tipo: Maior Oferta. Data para abertura das propostas
e início da sessão para disputa: 25/08/2021 às 09:00hs. O Edital e seus anexos estão disponíveis
no Diário Oficial do Município: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112. Água Fria/BA,
10/08/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - REVOGAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Água Fria torna
público a Revogação do Pregão Eletrônico nº 020/2021, Processo Administrativo nº 184/2021,
com fundamento no artigo 49 da lei 8.666/93, cujo objeto refere-se ao registro de preços para
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação de central
de videomonitoramento com transporte de dados através de fibra ótica, e rede internet, com
fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para garantir a segurança da zona urbana
e rural da cidade de água fria-ba. Maiores informações estão disponíveis pelo e-mail: setor.
licitacao@aguafria.ba.gov.br e no Diário Oficial do Município: http://www.portaliop.org.br/
diariopref/?id=3112. Água Fria/BA, 10/08/2021.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 – REPUBLICAÇÃO - Objeto: registro de preços para a
contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de coleta, transporte e
destinação final de lixo hospitalar, (por autoclavagem). Tipo: Menor Preço global. Data Início da
sessão para disputa: 24/08/2021 às 09:00hs. Licitação BB:886704. Endereço Eletrônico: www.
licitacoes-e.com.br.O Edital e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial do Município: http://
www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112 e https://www.licitacoes-e.com.br. Água Fria/BA,
10/08/2021. Newton Borges Paes Coelho – Pregoeiro.

SINDICATO DOS PROFESSORES NO ESTADO DA BAHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
O Sindicato dos Professores no Estado da Bahia – SINPRO-BA, por seu Coordenador Geral, no uso de suas atribuições,
CONVOCA OS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSal, associados ou não, para
a participação em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de agosto de 2021, com Primeira
Convocação às 8h30min, com 50% dos interessados, ou Segunda Convocação, às 9h, com qualquer quórum, a ocorrer
de forma virtual, pela plataforma Zoom Cloud Meetings, através de link a ser disponibilizado no Instagram (@sinprobahia)
e no site da Entidade (www.sinpro-ba.org.br), até as 7h do dia de sua realização, com abertura da sala virtual prevista
para as 8h15min, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Avaliar os resultados da rodada de negociação
entre o SINPRO-BA e a UCSal, prevista para o dia 12 de agosto; 2. Discutir e deliberar sobre medidas a serem tomadas
pela categoria; 3. Deliberar sobre deflagração de greve. 4. O que ocorrer. Por este Edital, o SINPRO-BA informa que os
professores participantes receberão instruções, no ato da assembleia, a partir da sua mesa diretora, sobre as regras da
assembleia e como fazerem a sua identificação na plataforma, assim como sobre a forma de registro de presença, com
disponibilização obrigatória, de nome completo, CPF, telefone de contato e IES em que leciona, tal como nas assembleias
presenciais, para efeito dos registros e formalidades necessárias. Também por este Edital, o SINPRO-BA informa que a
forma de votação dos temas será apresentada pela mesa diretora da assembleia durante o curso do processo. SalvadorBa, 11 de agosto de 2021. Allysson Mustafa – Coordenador Geral do SINPRO-BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 040/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 23/08/2021 às 10h00min PE 040/2021,
PA 169/2021. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de internet Via Fibra FTTH através
de ONU, para a prefeitura municipal de Itagibá/BA e demais órgãos da administração pública municipal.
Através da plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.
ba.gov.br. Itagibá-BA, 11/08/2021 – Fábio Nery de Souza.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA
CNPJ: 13.701.966/0001-06

AVISO DE LEILÃO Nº 001/2021
O MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ, torna público que realizará no dia 25/08/2021 às 10h00min leilão
001/2021. OBJETO: Alienação de bens móveis e veículos considerados inservíveis e de recuperação
antieconômica para o uso do Município de ITAGIBÁ. Através da plataforma: https://www.hastaleiloes.
com.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.itagiba.ba.gov.br. Itagibá-BA, 11/08/2021 –
Marcos Valério Barreto.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

EDITAL DE CITAÇÃO
A Superintendência dos Despor tos do Estado da Bahia – SUDESB, através do
Diretor Geral, Sr. Vicente José de Lima Neto, no uso de suas atribuições, CITA,
pelo presente edital, a empresa PARALELA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.,
CNPJ n.º 04.239.378/0001-01, para no prazo de 30 (trinta) dias, contados a
par tir da publicação desta, comparecer nesta SUDESB, estabelecida na Rua dos
Radioamadores, 159-357, Pituaçu, Salvador Bahia, CEP: 41740-090, a fim TOMAR
CONHECIMENTO da conclusão do Processo Administrativo nº 1602180011602
(processo vinculado) 1602170027578 pela Comissão de Processo Administrativo
Sancionatório nomeada através da Por taria n.º 57/2018 de 06 de abril de 2018, à
vista da inadimplência das obrigações prevista no Contrato nº 15/2015, firmado
com essa empresa, respectivamente dos Pareceres ED. 391/2018 (FLS. 82 a 88) e
ED. 021/2019 (FLS. 98 a 100).
Salvador, 10 de agosto de 2021.
VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO
Diretor Geral

SUDESB

