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PESQUISA Incêndios florestais atingem áreas do cerrado;
vegetação nativa perdeu capacidade de se regenerar

Três cidades do oeste
são as mais afetadas
por queimadas
MIRIAM HERMES

Uma pesquisa sobre os im-
pactos dos incêndios flores-
tais no Brasil apontou que
três municípios com bioma
predominante de Cerrado
do oeste baiano estão entre
os 40 municípios brasileiros
que mais sofrem com as con-
sequências das queimadas.

Cotegipe, município com
forte na pecuária, está loca-
lizado no vale do rio Grande.
Formosa do Rio Preto, na di-
visa com os estados do Piauí
e Tocantins e Jaborandi, na
divisa com Goiás, fazem par-
te das áreas cultivadas em
larga escala para a produção

agropecuária.
O estudo apontou que os

grandes incêndios não são
naturais e que a vegetação
nativa atingida está perden-
do a capacidade de se rege-
nerar por causa da recorrên-
cia do fogo.

“A maior incidência em
Unidades de Conservação é
em áreas vizinhas a proprie-
dades com atividade pecuá-
ria, notadamente, com des-
matamentos recentes”, afir-
mou o coordenador do tra-
balho, pesquisador da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais, Ubirajara Oliveira.

A pesquisa ‘Determinants
of the impact of fire in the

Brazilian biomes’, foi publica-
da há dois dias na Frontiers in
Forests and Global Change. A
revistaespecializadatemsede
da Suíça e é respeitada no
meio científico mundial pelo
teorerelevânciadostrabalhos
divulgados.

Participaram do trabalho
estudiosos do Centro de Sen-
soriamento Remoto da Uni-
versidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), da Universi-
dade de Brasília (UnB) e do
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), indican-
do os impactos na vegetação
nativa e as tendências para as
áreas atingidas pelo fogo.

Para os próximos anos a

tendência é de incêndios
mais extensos e intensos,
principalmente nas áreas de
Cerrado, como reflexo das
mudanças climáticas e ex-
pansão agropecuária, se-
gundo o estudo.

Para Oliveira, falta edu-
cação ambiental para cons-
cientizar e treinar a popu-
lação, “e falta fiscalização
mais eficiente, porque as

leis existem, mas não são
respeitadas”.

TECNOLOGIA
Na contramão dos fatores
que aceleram a degradação
foi desenvolvido um siste-
ma pela UFMG em parceria
com o INPE, capaz de alertar
sobre a iminência de gran-
des incêndios.

Já implementado e em

funcionamento em 10 Uni-
dades de Conservação no
bioma Cerrado, o sistema de
alarme utiliza imagens dos
satélites e em tempo real re-
passa para os parceiros in-
dicando a situação, para as
providências urgentes.

“Temos o propósito de in-
cluir também no projeto a
Chapada Diamantina”, afir-
mou Oliveira.

CBMBA / Divulgação

Equipes de Bombeiros militares e brigadistas voluntários combatem incêndio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA

CONQUISTENSE LTDA. – COOPMAC
CNPJ. Nº 16.190.050/0001-19 e NIRE Nº 29400001017.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense Ltda., Gilmar Dias de
Oliveira, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20 do Estatuto Social, em combinação com a Lei 5.764/1971,
convoca os seus 257 (duzentos e cinquenta e sete) cooperados, estando todos aptos a votarem, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de Abril de 2022, na sede da Cooperativa, situada na
Rua Siqueira Campos, nº. 1320, no Parque de Exposição - Vitória da Conquista – BA, às 18 horas, em 1ª convo-
cação, com a presença de 2/3 do número de associados, ou às 19 horas, em 2ª convocação, com a presença de
metade e mais um dos associados, ou, ainda, em 3ª e última convocação, às 20 horas, com a presença mínima
de dez associados, a fim de que sejam discutidos e deliberados os seguintes assuntos constantes da seguinte
ordem do dia:
1. Prestação de Contas do Exercício Social 2021, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das Sobras ou Perdas do Exercício Social 2021;
3. Eleição do Conselho Fiscal para o Ano Fiscal 2022;
4. Fixação do Valor da Cédula de Presença dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Honorários da Diretoria Executiva;

Vitória da Conquista- BA, 28 de Março de 2022.

GILMAR DIAS DE OLIVEIRA
Presidente

Vitória da Conquista- BA, 28 de Março de 2022.

GILMAR DIAS DE OLIVEIRA

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social - Fachesf, Operadora
de Planos de Autogestão de Assistência à Saúde, devidamente registrada
na ANS sob o nº 31723-3, inscrita no CNPJ sob o nº 42.160.192/0001-43,
com estabelecimento na Rua do Paissandu, 58 – Boa Vista – Recife – PE,
por intermédio desta publicação do Edital de Notificação, considera que ficam
notificados os beneficiários, clientes na referida operadora contratada, no plano
Fachesf-Saúde Padrão, registrado na ANS sob o n° 436.221/01-7, conforme
informações a seguir: R.F.L., inscrito no CPF sob o n° 041092085-1, e
registrado no plano sob o n° 40 002483 00 00, no valor atualizado de R$
1.301,46, referente às mensalidades de 12/2021 a 02/2022, que configuram
73 dias de inadimplência. Assim como, também fica notificado o beneficiário
abaixo, cliente na referida operadora contratada, no plano Fachesf-Saúde Mais,
registrado na ANS sob o n° 469.459/13-7, conforme informações a seguir:
A.J.C.S., inscrito no CPF sob o n° 272384155-3, e registrado no plano sob
o n° 13 215180 00 00, no valor atualizado de R$ 2.172,71, da dependente
L.B.S., inscrita no CPF sob o nº 053487045-7, referente às mensalidades de
11/2021 a 02/2022, que configuram 104 dias de inadimplência. Esse Edital
de Notificação tem como efeito informar que será realizada a rescisão unilateral
do contrato dos beneficiários supracitados, na forma do art. 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei nº. 9.656/98, caso não seja quitado o débito existente com o
plano, no prazo de 10 dias corridos contados da respectiva publicação, cuja
forma de pagamento poderá ser esclarecida por meio do telefone 0800.281.7533.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de abril de 2022, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 26 de abril de 2022, às 14h30min *.

(*horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua Hipódromo, 1141 - Sala 66 –
Mooca – São Paulo/SP, Faz Saber a todos quanto o presente EDITALvirem ou dele conhecimento tiver, que levará a Público
Leilão demodoPresencial EOn-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada peloCredor Fiduciário
Banco Santander (brasil) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento particular com força de escritura
pública datado de 28/11/2019, cujos Fiduciantes são Vicente José Ribeiro Peixoto Rezende, CPF/MF nº 805.478.005-25, e
sua mulher Juliana Cantos De Faveri, CPF/MF nº 046.764.529-93, em Primeiro Leilão (data/horário acima), com lance
mínimo igual ou superior a R$ 619.431,86 (Seiscentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis
centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento 402, com área privativa de
116,24m² e área total de 221,758m² e uma vaga de garagem de nº 08, com área privativa de 13,75m², do “Edifício Vivendas
doMorro”, localizado no lote nº 26 daQuadra B, com frente para Rua B, do loteamentoMorro de Vivendas, emSalvador/BA,
melhor descrito namatrícula nº 73.894 do 6º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salvador/BA”. Imóvel ocupado.
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o Segundo Leilão (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 385.425,53
(Trezentos e oitenta e cincomil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos – nos termos do art. 27, §2º da
Lei 9514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão demodo on-line,
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do
cadastro 24 horas do início do leilão. Formade pagamento e demais condições de venda, VejaAIntegraDesteEdital NoSite:
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (17721_CC_1640-13). K-29,31/03e02/04

LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/ME nº 05.917.486/0001-40 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os Senhores Acionistas da Livetech da Bahia Indús-
tria e Comércio S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”),
a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16h00, de modo exclusivamente digital, com
participação por meio de sistema eletrônico informado no presente Edital ou por meio
dos mecanismos de votação a distância, sem a possibilidade de comparecimento físico, para
examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (1) Apreciar
o Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir
e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021, acompanhado do referido Relatório da Administração, das contas
da administração, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes e parecer do Comitê
de Auditoria Estatutário da Companhia; (2) Com base na proposta apresentada pela Administra-
ção, deliberar sobre a destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; e (3) Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da
Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. Informações
Gerais: a) Poderão participar da AGO os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia:
(i) pessoalmente, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à institui-
ção financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia ou em
custódia fungível, conforme dispõe o artigo 126 Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
das Sociedades por Ações”); (ii) por seus representantes legais ou procuradores, ou (iii) via
boletim de voto à distância, encaminhado com, pelo menos, 7 (sete) dias de antecedência da
realização da AGO, isto é, até o dia 22 de abril de 2022 (inclusive): (1) diretamente à Com-
panhia; ou (2) à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais
da Companhia, qual seja, Banco Bradesco S.A.; ou (3) ao seu respectivo agente de custódia,
conforme as orientações constantes no Manual de Participação em Assembleia e Proposta da
Administração, e de acordo com o previsto na Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada (“ICVM 481”). b) A Companhia realizará a AGO de forma exclusi-
vamente digital, por meio de sistema eletrônico, Ten Meetings, sem a possibilidade de
comparecimento físico. Mais informações sobre as funcionalidades dessa plataforma podem
ser encontradas em www.tenmeetings.com.br e estão descritas no Manual de Participação em
Assembleia e Proposta da Administração. Para todos os fins legais, a presente assembleia será
considerada como realizada na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 4º, III, §3º, da
ICVM 481. c) Nos termos do artigo 5º, §3º, ICVM 481, os acionistas, por si ou por seus procu-
radores ou representantes legais, que optarem por participar da AGO por meio da plataforma
digital deverão realizar o seu pré-cadastro, por meio do link: https://www.tenmeetings.com.br/
assembleia/portal/?id=FAAA4ED3C396, impreterivelmente em até 2 (dois) dias de antecedência
da realização da AGO, isto é, até o dia 27 de abril de 2022 (inclusive), preenchendo todas as
informações solicitadas e fornecendo todos os documentos previstos neste Edital e indicados no
Manual de Participação em Assembleia e Proposta da Administração. Os acionistas ou procu-
radores que não realizarem o cadastro dentro do prazo supra não poderão participar da
AGO por meio da plataforma digital. Após o credenciamento pela Companhia, os Acionistas
receberão os seus dados de acesso, assim como orientações gerais, relacionadas ao sistema
eletrônico de participação e votação à distância. d) O pedido de participação do acionista na
AGO deve ser amparado com o depósito dos seguintes documentos:

Documentação a ser encaminhada/apresentada Pessoa
Física

Pessoa
Jurídica

Fundo de
Investimento

Comprovante de titularidade de ações de emissão da Com-
panhia, emitido nos últimos 5 (cinco) dias. X X X
Documento de Identidade com foto do acionista ou de seu
representante legal (Documento de identidade aceitos: RG,
RNE, CNH, passaporte e carteira de registro profissional ofi-
cialmente reconhecida, todos dentro do prazo de validade).

X X X

Contrato Social, ou Estatuto Social consolidado e atualizado
e os documentos societários que comprovem a representa-
ção legal do acionista (para fundos de investimento, docu-
mentos do gestor e/ou administrador, observada a política
de voto).

- X X

Instrumento de mandato, quando aplicável. X X X
Regulamento consolidado e atualizado do fundo. - - X
e) A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão
que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer eventuais outras questões alheias
à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGO por
meio eletrônico. Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGO,
acessem a plataforma “Ten Meetings” com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do
horário previsto para o seu início, a fim de permitir a validação do acesso de todos os acio-
nistas credenciados. f) Em conformidade com o parágrafo 6º do artigo 124, e do parágrafo 5º
do artigo 133, todos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, os documentos objeto das
deliberações da Assembleia ora convocada, em especial os referidos no artigo 9 da ICVM 481,
encontram-se à disposição dos acionistas: (i) na sede da Companhia; na rede mundial de com-
putadores no (ii) website de relações com investidores da Companhia (https://ri.wdcnet.com.br/);
(iii) website da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br); e (iv) website da B3
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (https://www.b3.com.br/pt_br/). g) O detalhamento das deliberações
propostas, das regras e dos procedimentos sobre como os acionistas poderão participar e votar
à distância na AGO (incluindo instruções para acesso e utilização do sistema eletrônico de par-
ticipação e votação à distância pelos acionistas, bem como instruções gerais para envio do Bo-
letim de Voto à Distância) encontram-se no Manual de Participação em Assembleia e Proposta
da Administração divulgado nesta data pela Companhia. Ilhéus, 29 de março de 2022. Manuel
Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa - Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 - NIRE nº 29300023230
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas da Companhia de Participações Aliança da Bahia a se reunirem,
em primeira convocação, em 29 de abril de 2022, às 10h00min, na cidade de Salvador, estado da
Bahia, excepcionalmente na Av. Magalhães Neto, nº 1752, 11º andar, Pituba - CEP 41810-011, para
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a fim de examinar e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: I . EmAssembleia Geral Ordinária: (i) as contas dos administradores, o relatório
anual da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro 2021, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo auditor independente
e pelo Conselho Fiscal; (ii) o orçamento de capital; (iii) a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) a fixação do número de assentos do Conselho de
Administração para o próximo mandato; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração e
a designação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente; (vi) a remuneração anual e global para os
administradores; II. Em Assembleia Geral Extraordinária: a reforma do Estatuto Social da Companhia;
(i) aprovar as demonstrações financeiras reapresentadas relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020; e (ii) retificação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020. Esclarecimento sobre o local da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária - Em virtude da reforma do edifício Comendador Pedreira, na Rua Pinto Martins, nº 11
- Comércio, sede atual da Companhia, a administração está propondo a mudança da sede e, por isso,
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será realizada neste endereço, na Av. Magalhães Neto,
nº 1752, 11º andar, Pituba - CEP 41810-011, a fim de garantir conforto e infraestrutura mais adequada
àqueles acionistas ou seus respectivos representantes que pretendam comparecer pessoalmente
ao conclave. Participação na Assembleia Geral - A Administração informa aos acionistas sobre a
possibilidade de participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a distância, conforme
previsto na Instrução CVM nº 481/09, com o envio de boletins de voto diretamente à Companhia ou por
meio de seus respectivos agentes de custódia ou da instituição prestadora dos serviços de escrituração
das ações da Companhia. Os boletins de voto a distância referente às matérias objeto da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas nos websites da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM (www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br),
e contêm orientações sobre os procedimentos de votação, seu preenchimento e seu respectivo envio. O
acionista que desejar comparecer àAssembleia Geral Ordinária e Extraordinária poderá fazê-lo, desde
que munido dos documentos hábeis à sua identificação e do comprovante expedido pela instituição
depositária das ações de sua titularidade, contendo sua respectiva posição acionária. Adicionalmente,
caso deseje ser representado por meio de procurador, o acionista deverá apresentar o respectivo
instrumento de mandato, nos termos da Lei nº 6.404/76, acompanhado do documento de identidade
do procurador(es) que o representará na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Para melhor
organização dos trabalhos, a Companhia solicita que tais documentos sejam previamente enviados
à Companhia. Em caso de eleição em separado, o acionista deverá apresentar, adicionalmente, a
comprovação de titularidade ininterrupta das ações, emitida pela entidade competente. Finalmente, a
Companhia ressalta que eventual requerimento para adoção do processo de votomúltiplo na eleição dos
membros do Conselho deAdministração deverá ser efetuado até 48hs (quarenta e oito horas) antes da
data designada para a realização daAssembleia Geral Ordinária e Extraordinária, sendo imprescindível
que o(s) acionista(s) interessado(s) detenha(m), pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital votante,
consoante determina o artigo 141, §1º da Lei nº 6.404/76, bem como a regulamentação da CVM.
Disponibilização de Documentos (aviso do art. 133 da Lei das S.A.). Nos termos do art. 133, caput,
da Lei das S.A., a Companhia informa a seus acionistas que os documentos relativos aos assuntos
referidos na ordem do dia encontram-se à disposição para consulta em sua sede social, bem como no
endereço em que será realizada a assembleia, além de divulgados no seu website (www.alba.com.br)
e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). Salvador, 30 demarço de 2022. Thereza deAlmeidaGonçalves Tourinho
Presidente do Conselho de Administração.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Policias Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia -
SINDPOC – Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária.
O Presidente do Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Bahia - SINDPOC, CNPJ n° 34.024.661/0001-79, no uso das atribuições estatutárias, convoca a todos
seus filiados para Assembleia Geral Extraordinária presencial, que será realizada no dia 31 de março de
2022, às 13:00h, em primeira convocação e às 13:30h, em segunda convocação, na Praça da Piedade,
em Salvador/Bahia, com a seguinte pauta: Regulamentação do ar t. 46, §1º, da Lei nº 11.370, de 04 de
fevereiro de 2009, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia e o que ocorrer. Salvador, Bahia, 30
de março de 2022. Eustácio Lopes de Oliveira Filho, Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02
TOMADA DE PREÇO

REPUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº. 005/2022, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)
ESCADARIA E 01 (UM) CALÇADÃO NA TRAVESSA MARCÍLIO DIAS E 01 (UM) CALÇADÃO NA RUA DO CAJUEIRO,
ALÉM DE REFORMA DE 03 (TRES) QUADRAS DE FUTEBOL DE ÁREA NO BAIRRO PARQUE DA RENOVAÇÃO NO
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA, Tipo: Menor Preço por global, Sessão de Abertura do certame: 19 de abril de 2022
às 09:00hs; TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2022, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO
DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE JAZIGO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA
CONSOLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, Tipo: Menor Preço por global, Sessão de Abertura do certame: 20
de abril de 2022, às 09:00 horas; TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2022, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O AUMENTO
DE CARGA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA POLICLÍNICA DR. CID GAMA, Tipo: Menor Preço por global, Sessão
de Abertura do certame: 26 de abril de 2022, às 09:00 horas; TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2022, objetivando o
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO RECANTO
DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA. Tipo: Menor Preço por global, Sessão de Abertura do certame: 27
de abril de 2022, às 09:00 horas; TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2022, objetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR
DO HOSPITAL REGIONAL DE EUNÁPOLIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, INCLUINDO
RETIRADA DO SISTEMA ANTIGO. Tipo: Menor Preço por global, Sessão de Abertura do certame: 28 de abril de
2022, às 09:00 horas. Os editais se encontram à disposição para retirada no site www.eunapolis.ba.gov.br e na sala
de licitações. As divulgações dos outros atos poderão ser vistas no Diário Oficial do Município, através do site https://
www.eunapolis.ba.gov.br/site/DiarioOficial. Maiores informações através do e-mail: copel@eunapolis.ba.gov.br ou no
Núcleo de Licitações e Contratos, sito na Rua Arquimedes Martins, nº 525, Centauro, CEP nº 45.821.900, Eunápolis -
Bahia, em 30 de março de 2022. José Gonçalves Oliveira – Gestor do Núcleo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPITANGA
CNPJ N: 13.781.364/0001-06

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012-2022-PE
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 012-2022-PE, do tipo menor: MENOR
PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada pelo
Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de acesso à internet através de link dedicado, com suporte técnico, manutenção e fornecimento
de materiais e equipamentos necessários à prestação de serviço, visando atender a demanda das secretarias e
setores da Administração Municipal. Horário, Data de Recebimento das propostas: a partir do dia 31/03/2022
a 12/04/2022 até as 08h30min horas, Sessão: às 09h30min do dia 12/04/2022 (horários de Brasília/DF), no
site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou
na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com, Ibipitanga/BA, 29 de
março de 2022. Laís Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022-PE
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a abertura do Pregão Eletrônico nº 013-2022-PE, do tipo menor:
MENOR PREÇO GLOBAL, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira, designada
pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço para confecção integral de próteses dentárias, englobando o fornecimento de mão de
obra especializada e de todos os insumos necessários para a perfeita execução do serviço. Horário, Data
de Recebimento das propostas: a partir do dia 31/03/2022 a 12/04/2022 até as 08h30min horas, Sessão:
às 14h30min do dia 12/04/2022 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.br. Edital
disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura. Informações:
(77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 30 de março de 2022.Laís Venância Oliveira
Paixão Vieira-Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014-2022-PE
A P. M. DE IBIPITANGA, torna pública a aber tura do Pregão Eletrônico nº 014-2022-PE, do tipo menor:
MENOR PREÇO POR ITEM, realizado através Pregoeira Oficial Laís Venância Oliveira Paixão Vieira,
designada pelo Decreto n° 005, DE 05 de janeiro de 2022, cujo objeto é contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de sanitização (desinfecção) de ambientes internos e externos,
com controle macrobiótico de ambientes fechados; desinsetização, desratização, descupinização,
aplicação de repelentes, desalojamento de pombos e morcegos, com controle de vetores e pragas urbanas
e manutenção/higienização dos reservatórios de água, das Escolas Municipais e Unidades de Saúde deste
município, com fornecimento de mão de obra e matéria prima necessárias à execução do serviço. Horário,
Data de Recebimento das propostas: a par tir do dia 31/03/2022 a 12/04/2022 até as 08h30min horas,
Sessão: às 11h30min do dia 12/04/2022 (horários de Brasília/DF), no site http://www.licitacoes-e.com.
br. Edital disponível: ibipitanga.ba.gov.br e http://www.licitacoes-e.com.br ou na sede desta Prefeitura.
Informações: (77) 3674-2202 ou cpl.ibipitanga@gmail.com. Ibipitanga/BA, 30 de março de 2022. Laís
Venância Oliveira Paixão Vieira- Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACURURÉ
CNPJ N: 14.217.343/0001-17

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Município de Macururé, torna público aos interessados que está disponível na sede da
Administração o Edital Chamada Pública nº 001/2022 objetivando aquisição dos Gêneros
Alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar Rural e do Empreendedor Familiar
Rural ou de suas Organizações, para a Alimentação Escolar, a realizar-se no dia 20 de
abril de 2022 às 09:00hs. Presidente da CPL: José Ronildo Rodrigues Araújo. Endereço
eletrônico:copel.prefeituramacurure@outlook.com - Macururé, 30/03/2022.

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

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 18/04/2022,
às 08h30 em sua sede Tomada de Preços para Contratação de Pessoas Físicas ou Jurídicas para prestação
de serviços de Transporte Escolar neste Município, de acordo com as especificações constantes no Anexo I
do Edital, conforme Projeto Básico, Memorial Descritivo e condições constantes anexas a esse Edital. Critério:
Menor Preço Por Item. Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no
Diário Oficial do Município, http:/www.riodoantonio.ba.gov.br. Rio do Antônio, 30 de março de 2021. Gerson
de Souza Ribeiro. Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Objeto: Conclusão de Quadra Poliesportiva com arquibancada, no Distrito de Ibitira – Contrato de Repasse nº
818506/2015/MC/CAIXA, de acordo com as especificações constantes no anexo I do edital, conforme projeto
básico, memorial descritivo e condições constantes anexas a esse edital. Com sessão pública realizada
em 30/03/2022. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço Global. Que foi declarada DESERTA, uma vez
que não acudiram interessados a presente Licitação. A NOVA SESSÃO DE ABERTURA para recebimento da
documentação de habilitação e das propostas de preço e da realizar-se-á no dia 19/04/2022, as 08:30h. Os
interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município,
http:/www.riodoantonio.ba.gov.br. Rio do Antonio, 30 de março de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
O Município de Rio do Antônio, por meio de seu Representante Legal, comunica que realizará em 12/04/2022,
às 08h30 em sua sede, Pregão para Prestação de serviços no fornecimento refeições e hospedagem, (lotes I,
II e III fracassados no PP nº 006/2022), para os Servidores Públicos, Terceiros Contratados, Pessoal vinculado
à Segurança Pública e aos demais interesses da municipalidade, conforme descrição do Anexo I do edital.
Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município,
http:/www.riodoantonio.ba.gov.br.. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
AVISO DE TERMO ADITIVO DO EDITAL 106/2021

O MUNICIPIO DE LAPÃO, através da Comissão de credenciamento designada
pelo Decreto 079/2022, bem como de acordo com a Resolução nº 001/2022 que
aprova o reajuste de valores das consultas na rede especializada nos itens: 09; 10;
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; reajuste de valor do procedimento: ITEM 33,
e de acordo com a Resolução nº 002/2022 a INCLUSÃO DO ITEM: 56-ATIVIDADE
AMBULATORIAL COM GASTROENTEROLOGISTA NA REDE ESPECIALIZADA,
ao Edital nº 106/2021-credenciamento 007/2021, torna público aos interessados
sobre a inclusão de item na tabela de credenciamento nº 007/2021 e reajustes
de valores. MARCIO ANTONIO MESSIAS DA SILVA PREFEITO - IONARA
DOURADO CARVALHO DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
ARTURALVESDASILVAPRESIDENTEDACOMISSÃODECREDENCIAMENTO.


