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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7-2023

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 30/03/2023 às 09h
(nove horas), através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em:
https://www.bnc.org.br, visando contratação de empresa para prestação de serviço de
transporte de medicamentos de Salvador-BA para Brumado-BA, transporte dos servidores
da Vigilância Epidemiológica, bem como da equipe e usuários do Centro de Atendimento
Psicossocial – CAPS I e das equipes das Unidades Básicas de Saúde. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição nos endereços eletrônicos Bolsa Nacional de Compras
- BNC, disponível em: https://www.bnc.org.br e https://brumado.ba.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça
Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Luara Dias Santana Oliveira –
Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail:
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

O Presidente da CPL de Arataca-BA torna público aos interessados que realizará
licitação tipo MENOR PREÇO GLOBAL na modalidade CONCORRÊNCIA 001/2023, objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ARATACA-BA. Data:
19/04/2023 às 08:00h. Local: sede da PMA. Edital:
https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais.

ARATACA, 16 de março de 2023
PAULO CESAR C. DE OLIVEIRA

Presidente da CPL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAÊ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

P.A. Nº 088/2023 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 134/2022 -
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 - CONTRATANTE: A Prefeitura Municipal de Banzaê - BA

- CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA: Prorrogado
por 12 (doze) meses. Vigente até 31/03/2024 - ASSINADO EM: 14/03/2023. JAILMA
DANTAS GAMA ALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2023

PROCESSO ADM Nº. 0025/2023 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº.
0012/2023; TIPO: Menor Preço Global; OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios tipo
Cestas Básicas destinadas aos pacientes em tratamento do Programa de Tuberculose e
Hanseníase em situação de vulnerabilidade social, sob responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde da Barra/BA. Credenciamento das empresas: dia 27/03/2023 às 9h00;
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal da Barra, à Av. 02 de
Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra- Bahia; Local de Retirada do Edital:
na PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA - BA, no endereço acima ou no endereço eletrônico
licitacao@barra.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023

PROCESSO ADM Nº. 0026/2023 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº.
0013/2023; TIPO: Menor Preço Global; OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de
consumo e utensílios de cozinha para atender as demandas da Prefeitura Municipal de
Barra, Estado da Bahia. Credenciamento das empresas: dia 28/03/2023 às 9h00; LOCAL DE
REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal da Barra, à Av. 02 de Julho, 70,
CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra- Bahia; Local de Retirada do Edital: na
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA - BA, no endereço acima ou no endereço eletrônico
licitacao@barra.ba.gov.br

Barra, Ba 14 de março de 2023
EUFRÁSIA JANAINA DE OLIVEIRA CUNHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2023

O Pregoeiro de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial nº 013/2023 -
contratação de pessoa física (s) ou jurídica (s) para locação de 01 (um) veículo pick up para

atender à Secretaria de Infraestrutura. Abertura dia 29 de março de 2023 às 09:00 hs.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 14/2023

O Pregoeiro de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial SRP nº
014/2023 - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de guincho 24
horas destinado ao atendimento da demanda das Secretarias. Abertura dia 29 de março de
2023 às 10:30 hs.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 15/2023

O Pregoeiro de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial SRP nº
015/2023 - aquisição de lubrificantes destinados à manutenção dos veículos e máquinas da
frota ou a serviço da Administração. Abertura dia 29 de março de 2023 às 14:00 hs.
Informações na Prefeitura - Av. Dr. João Moisés de Oliveira, nº 01 - Centro, através do e-
mail: licitacaobarra2017@gmail.com e tel: 77 3450-1616.

Barra da Estiva - BA, 16 de março de 2023.
LEONALDO DE NOVAIS MEDEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROCAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023

Torna-se público o Processo Administrativo 0076/2023. Modalidade: Pregão
Eletrônico N° 00024/2023. Tipo Menor Preço por Lote, Objeto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de gerenciamento de folha de pagamento na execução de
serviços temporários, para atender a demanda das Secretarias Municipais. Limite para
acolhimento das propostas de preços e documentos de habilitação: 29/03/2023, ÀS
08:00hs, Sessão Pública: 29/03/2023 as 08:15 horas (Horário de Brasília), na Sala de
Licitações, situada na Av. ACM, nº 705, Centro, Barrocas - Ba. Edital disponível em
www.bll.org.br, ou Portal de Transparência.

SINFRÔNIO ALVES DE QUEIROZ NETO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2023

objeto: aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar dos
alunos deste Município, nos termos do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Tipo Menor Preço por Item. Leis:10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital
disponível em www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 30.03.2023 às 10:00
horas.

PEDRO RAMOS DE CERQUEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 22/2023

Dia 29/03/23 às 9h. Objeto: fornecimento de pneus, câmaras de ar e
protetores. Menor preço global.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 23/2023

Dia 29/03/23 às 14h. Objeto: manutenção de veículos e fornecimento de peças
de reposição para a frota de veículos do município. Menor preço por lote. Editais: e-mail
licitaboavistadotupim@gmail.com, www.boavistadotupim.ba.gov.br/acesso-a-
informacao/licitacoes e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario.
Informações: na sede, ou e-mail. Outros atos: DOM.

Boa Vista do Tupim-Ba, 16 de março de 2023.
IVAN BEZERRA FACHINETTI.

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2023

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 30/03/2023 às
09h (nove horas), através da plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível
em: https://www.bnc.org.br, visando contratação de empresa para prestação de serviço de
transporte de medicamentos de Salvador-BA para Brumado-BA, transporte dos servidores
da Vigilância Epidemiológica, bem como da equipe e usuários do Centro de Atendimento
Psicossocial - CAPS I e das equipes das Unidades Básicas de Saúde. O Edital e seus anexos
encontram-se à disposição nos endereços eletrônicos Bolsa Nacional de Compras - BNC,
disponível em: https://www.bnc.org.br e https://brumado.ba.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, situada na Praça
Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de
Licitação - CPL. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. - Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser
solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br.

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Caetité - BA, designado através da
Portaria nº. 313, de 30 de novembro de 2022, leva ao conhecimento dos interessados, que
a licitação anteriormente marcada para o dia 24/03/2023 às 09h00min fica remarcado para
o dia 29/03/2023 às 09h00min, no site https://www.gov.br/compras/pt-br. OBJETO:
Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de tubos de concreto armado para águas pluviais (manilhas), ripas, caibros,
pisos e revestimentos cerâmicos para atender as necessidades do Município de Caetité-BA,
pelo critério MENOR PREÇO POR GRUPO. O Edital encontra-se disponível nos sites:
https://caetite.ba.gov.br/ e https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-
informacao/consulta-detalhada. Maiores informações e esclarecimentos no Setor de
Licitação das 08h00min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h30min. através do e-mail:
licitacao@caetite.ba.gov.br, pelo Telefone: (77) 99858-2674, ou ainda, pessoalmente na
sede da Prefeitura Municipal. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site:
www.caetite.ba.gov.br.

Em 16 de março de 2023
MARIA EDUARDA SANTANA DE CASTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/23SRP

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caetité - BA, designado através da
Portaria nº. 313, de 30 de novembro de 2022, leva ao conhecimento dos interessados, que
realizará licitação em 30/03/2023 às 09h00min, no site https://www.gov.br/compras/pt-br.
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no
fornecimento de ferramentas, equipamentos, insumos, acessórios e materiais para atender
as demandas da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública do Município de Caetité-
BA, pelo critério MENOR PREÇO POR GRUPO/ITEM. O Edital encontra-se disponível nos
sites: https://caetite.ba.gov.br/ e https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-
informacao/consulta-detalhada. Maiores informações e esclarecimentos no Setor de
Licitação das 08h00min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h30min. através do e-mail:
licitacao@caetite.ba.gov.br, pelo Telefone: (77) 99858-2674, ou ainda, pessoalmente na
sede da Prefeitura Municipal. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site:
www.caetite.ba.gov.br. - 17/02/2023.

MARIA EDUARDA SANTANA DE CASTRO

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 4/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Caetité/BA. - CPL
Caetité, designada pela Portaria Municipal 017, de 16 de janeiro de 2023, AVISA aos
interessados em especial às licitantes participantes do certame licitatório que, após
transcorridos todos os prazos de vistas, recursos e contrarrazões, recebidos e julgados
todos os atos e fatos pertinentes à fase de habilitação, nos termos do item 11, do edital
de Concorrência 004/2022 e do Art. 109, da Lei Federal 8.666/93, a Administração Pública
dando continuidade ao procedimento administrativo, cujo objeto: Construção de 1 creche
pré-escola - tipo 2 (Padrão FNDE), localizada no Jacarací (Plano de Trabalho no evento SEI
BA nº.: 00058888012) e Construção de 1 creche pré-escola - tipo 2 (Padrão FNDE),
localizada em Samambaia (Plano de Trabalho no evento SEI nº.: 00058893077), as obras
e serviços de engenharia indicadas nos planos de trabalhos serão executadas na Praça do
Bosque do Jacarací, Rua Jerusalém, Alto Cristo, Caetité-BA., e na Rua Waldemar Soriano,
Loteamento Samambaia, Santa Rita, Caetité-BA., pelo critério de "indireta - Empreitada,
por Menor Preço global - Por Obra", a sessão pública para abertura das proposta ocorrerá
no dia 21/03/2023 às 09:00 horas, na sala de reuniões da Sede Administrativa da
Prefeitura Municipal de Caetité, situado no Centro Administrativo de Caetité-BA .,
localizado na Avenida Professora Marlene Cerqueira de Oliveira, nº.: 1000, Bairro Prisco
Viana, Caetité-BA, CEP.: 46.400-000, INFORMA-SE que a integra do julgamento recursos,
bem como a o resultado final dos habilitados após julgamento dos recursos, encontram
se divulgados no Diário Oficial Próprio - DOP, no link:
http://diariooficial.caetite.ba.gov.br/, na edição do dia 16/03/2023, podendo ainda ser
adquirido por e-mail no endereço eletrônico: licitacao@caetite.ba.gov.br, ou
pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal de Caetité, situada no Centro
Administrativo de Caetité, localizado na Avenida Professora Marlene Cerqueira de Oliveira,
nº.: 1.000, Bairro Prisco Viana, Caetité - Bahia, no Setor de Licitação das 08h00min às
12h00min e das 13h30min às 17h30mi.

Caetité-BA, 16 de março de 2023
JOAQUIM OLYMPIO GOMES NUNES

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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TRIBUTAÇÃO Arrecadação vai colaborar com a estruturação de unidades do hospital infantil

Baianos podem destinar IR
para ajudar o Martagão Gesteira
DA REDAÇÃO

OHospitalMartagãoGesteira
lançou a campanha “Declare
seu amor”, para incentivar
que baianos e baianas, ao fa-
zeremsuasdeclaraçõesanual
do Imposto de Renda, des-
tinem 3% para contribuir
com a causa da saúde da
criança. A contribuição não
gera nenhum tipo de custo
para o contribuinte.

A arrecadação de recursos
pormeioda destinação doIR
é uma das principais estra-
tégias de captação de recur-
sos do hospital e, visa co-
laborar na estruturação de
unidades e cobrir parte do
déficit operacional que che-
ga, em alguns meses, a R$
700 mil. O montante arre-
cadado com a campanha vai
ajudar a financiar projetos
voltados para a infância do
Martagão, por meio dos fun-
dos dos direitos da criança e
do adolescente.

O projeto “Quarto Fantás-
tico” será o beneficiado em
2023 e contemplará 12 leitos.
“Éumainiciativaquecontem-
pla a reforma e readequação
lúdica dos leitos de enferma-
ria do quarto andar, com a
contratação de um psicope-
dagogo para acompanhar os
pacientes na realização de ati-

vidades lúdicas e de ensino
para que não tenham impac-
tos nos aspectos cognitivos e
emocionais durante o perío-
dodehospitalizaçãoquepode
ser longo”, explica a diretora
operacional do Martagão,
Queitiane Carneiro.

O hospital disponibilizou

um vídeo-tutorial no canal
do Martagão no YouTube pa-
ra ajudar quem nunca fez
esse tipo de doação.

Passo a passo
Para realizar a doação, é pre-
ciso seguir os seguintes pas-
sos: durante o processo de

declaração, selecione o cam-
po “Fichas da Declaração” e
escolha a opção “Doações di-
retamente na declaração”.
Clique em “novo”, escolha o
“Fundo Municipal”; em UF,
selecione “BA – Bahia” e em
município, “Salvador”. O pro-
grama da Receita Federal cal-
culará seu potencial automa-
ticamente e o valor aparecerá
no canto direito da tela. Basta
digitar esse valor para rea-
lizar a destinação.

Entre na opção “Imprimir”
eselecioneo“DARF–Doações
diretamente na declaração –
ECA”. Efetue o pagamento do
DARF até 31 de maio de 2023
(3% de doação).

Paradirecionaradoaçãoao
Hospital Martagão Gesteira, é
imprescindível que você en-
vie um e-mail para proje-
tos@labcmi.org.br, com có-
pia para fmdca.spmj@salva-
dor.ba.gov.br, contendo as se-
guintes informações: DARF;
comprovante de pagamento
da doação; seus dados pes-
soais: nome completo, CPF,
endereço e telefone; e a frase
“Doação direcionada ao Hos-
pital Martagão Gesteira” no
assunto do e-mail.

MAIS INFORMAÇÕES:
PROJETOS@LABCMI.ORG.BR / 71
30323773

O déficit do
hospital chega
a R$ 700 mil,
em alguns
meses

Felipe Iruatã / Ag. A TARDE / 27.7.2002

Arrecadação vai ajudar a financiar projetos voltados para a infância do Martagão

IMOBILIÁRIO

Feirão de
Imóveis começa
no Shopping
da Bahia

DA REDAÇÃO

O 7º Feirão de Imóveis acon-
tece no Shopping da Bahia, a
partir de hoje, as 9 horas. O
evento, que vai até domingo,
terá como destaques a va-
riedade e o nível de descon-
tos e de condições especiais,
e contará com a presença de
representantes da Caixa
Econômica Federal para
orientações sobre docu-
mentação, simulação de fi-
nanciamentos e cálculos de
limites de crédito. O feirão
acontece no estacionamen-
to l1 do Shopping da Bahia
(piso L3, com acesso pela Ria-
chuelo e pelo Cinema/ Praça
de Alimentação).

As opções somam mais de
três mil imóveis, com valo-
res a partir de R$ 155.900 em
Salvador e áreas como Re-
gião Metropolitana e Linha
Verde.

As incorporadoras que
participam do evento, 3i,
MRV, Gráfico, Concreta, Ser-
tenge, Direcional, Kubo e
Tenda, pretendem surpre-
ender com as condições fa-
cilitadas, que envolvem en-
tradas reduzidas e parcela-
das, descontos, vouchers de
brindes para usar na aqui-
sição do imóvel e disponi-
bilidade para troca com au-
tomóveis.

LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 05.917.486/0001-40 - NIRE 29.300.035.769

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01 de Março de 2023
1. Data, hora e local: No dia 01 de março de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Livetech
da Bahia Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Ilhéus, Estado da
Bahia, na Rodovia BA-262, Ilhéus x Uruçuca, s/nº, Km 2,8, Quadra A, Bairro Iguape, Polo de
Informática de Ilhéus, CEP 45658-335. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalida-
des de convocação, em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Admi-
nistração por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 14, Parágrafo Segundo do Estatu-
to Social da Companhia, a saber: (i) Sr. Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, na quali-
dade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Bruno Savassi Rigatieri, na qualidade
de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sr. Vanderlei Rigatieri Junior, na qualida-
de de membro efetivo do Conselho de Administração; (iv) Sr. Roberto José Maris de Medeiros,
na qualidade de membro independente efetivo do Conselho de Administração; e (v) Sr. Flávio
Cesar Maia Luz, na qualidade de membro independente efetivo do Conselho de Administração.
3. Mesa: Presidente: Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa; Secretário: Andre Luiz San-
doval Valente. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do referido Relatório da
Administração, das contas da Diretoria, do Relatório dos Auditores Independentes emitido sem
ressalvas pela Ernst Young Assessoria Empresarial Ltda. e parecer do Comitê de Auditoria Es-
tatutário (Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário); (ii) a proposta da administração
sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e sua
submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iii) a proposta de remu-
neração global anual dos membros da Administração da Companhia e sua submissão à aprecia-
ção da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; (iv) a convocação da Assembleia Geral Ordi-
nária da Companhia a fim de deliberar acerca das matérias previstas no Artigo 132 da Lei 6.404
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme
aplicável, e da remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia; (v) a
reeleição dos membros da Diretoria Estatutária da Companhia; (vi) a reeleição dos membros do
Comitê de Auditoria Estatutário; e (vii) a ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria
Estatutária da Companhia e pelos membros do Comitê de Auditoria da Companhia até a data da
presente ata. 5. Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Ad-
ministração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i)
Manifestaram-se favoravelmente ao Relatório da Administração, às contas da Diretoria, às De-
monstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do referido Relatório da Administração,
das contas da Diretoria, do Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas pela
Ernest Young Assessoria Empresarial Ltda. e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário (Rela-
tório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário). (ii) Manifestaram-se favoravelmente à proposta
da administração sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2022, a qual deverá ser submetida à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Nos termos da referida
proposta, o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor
total de R$ 23.168.556,91 (Vinte e três milhões, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e cin-
quenta e seis reais e noventa e um centavos) deverá ser destinado da seguinte forma: (a) R$
1.158.427,85 (Um milhão, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oiten-
ta e cinco centavos) à constituição da reserva legal de 5% (cinco por cento), nos termos do Arti-
go 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R$ 18.563.714,30 (Dezoito milhões, quinhentos e
sessenta e três mil, setecentos e quatorze reais e trinta centavos) à constituição da reserva de
subvenção para investimento (reserva de incentivos fiscais), nos termos do Artigo 30 da Lei nº
12.973/14; (c) R$ 861.604,00 (Oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e quatro reais) ao
pagamento de dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento); e, como saldo
remanescente, o valor de (d) R$ 2.584.810,76 (Dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil,
oitocentos e dez reais e setenta e seis centavos) para composição da reserva de retenção de
lucros, nos termos do Artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações. (iii) Manifestaram-se favora-
velmente à proposta da remuneração global anual dos membros da Administração da Compa-
nhia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social, a qual deverá ser submetida à apreciação da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, responsável pela fixação da remuneração global
anual, nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social. Nos termos da referida proposta, a remunera-
ção global anual dos membros da Administração da Companhia para o exercício social a ser
encerrado em 31 de dezembro de 2023 pretendida é de até R$ 10.894.275,00 (Dez milhões, oi-
tocentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), conforme maiores detalha-
mentos constantes na proposta da administração. (iv) Autorização aos membros do Conselho de
Administração para convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada
no dia 19 de abril de 2023, às 16:00 horas, de forma exclusivamente digital, para deliberar acer-
ca das matérias previstas no Artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, conforme aplicável, e
da remuneração global anual e da reeleição dos membros da Administração da Companhia para
o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023 (“AGO 19/04”). (v) Aprovaram a
reeleição dos atuais membros da Diretoria Estatutária da Companhia, para o mandato unificado
de 02 (dois) anos, nos termos do Art. 17 do Estatuto Social, considerando-se cada ano o período
compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, encerrando-se, portanto, na As-
sembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025: (a) o Sr. Vanderlei Rigatieri
Junior, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.821.153-8
SSP/SP e inscrito no Cadastro da Pessoa Física (“CPF”) sob o nº 055.084.198-96, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Gomes Carvalho, 1629, 2º andar, Vila Olímpia, CEP:
04547-006, para o cargo de Diretor Presidente, com as atribuições estabelecidas no Artigo 27,
§1º do Estatuto Social da Companhia; (b) o Sr. André Luiz Sandoval Valente, brasileiro, solteiro,
economista, portador da cédula de identidade RG nº 14.484.123-X, inscrito no CPF sob nº
222.131.528- 61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1629, 2º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547- 006,
para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e de Diretor Financeiro, com as atribui-
ções estabelecidas no Artigo 27, §2º e §3º, respectivamente, do Estatuto Social da Companhia;
e (c) Marcelo Martins Rezende, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cé-
dula de identidade RG nº 9.316.935, inscrito no CPF sob o nº 067.270.118- 93, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial Rua Gomes de
Carvalho, 1629, 2º andar, Vila Olimpia, CEP 04547-006, para o cargo de Diretor sem designação
específica, tendo como atribuições: (i) dirigir e coordenar as unidades de fabricação da Compa-
nhia; (ii) dirigir e coordenar a distribuição e entrega dos produtos da Companhia; (iii) elaborar e
supervisionar o planejamento logístico da Companhia; (iv) dirigir e coordenar as atividades de
comercialização de produtos da Companhia. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da
lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações
para a investidura como membros da Diretoria Estatutária da Companhia, não estando impedi-
dos para o exercício de atividade empresarial, ou terem sido condenados por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos. Os Diretores Estatutários da Companhia tomarão posse em seus cargos no prazo de
até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) dos respectivos
Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia; (ii) das
respectivas declarações de desimpedimento, para os fins do Art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações e do § Único do Art. 46 da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme al-
terada; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão
da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Art. 157 da
Lei da Sociedades por Ações. Terminando o prazo do mandato, os membros da Diretoria perma-
necerão nos cargos até a posse de seus substitutos, nos termos do § 3º do Artigo 13 do Estatuto
Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração esclarecem e informam que
a reeleição da Diretoria neste ato tem como objetivo, único e exclusivo, sanar, evitar, minimizar
e mitigar entraves operacionais sobre a validade dos mandatos da Diretoria Estatutária da Com-
panhia, sendo sabido e por meio deste ato destacado que, quando da realização da AGO em
19/04 e deliberação sobre a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração,
eventual alteração na composição dos membros do Conselho de Administração deverá, confor-
me o caso, ratificar e/ou alterar a composição da Diretoria Estatutária da Companhia. (vi) Apro-
varam a reeleição dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, para o
mandato unificado de 02 (dois) anos: (a) Sr. Flávio Cesar Maia Luz, brasileiro, casado, engenhei-
ro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.928.435-9, inscrito no CPF sob nº 636.622.138-34,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 5° andar; na qualidade de coordenador do Comitê de Audi-
toria, possuindo reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, em conformi-
dade com as normas aplicáveis e de acordo com o disposto no artigo 29 do Estatuto Social da
Companhia; (b) Roberto Vertamatti, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.944.269, inscrito no CPF sob nº 051.165.038-87, residente e do-
miciliado na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Bela Vista nº 295,
bairro Centro; e (c) Luiz Alberto de Castro Falleiros, brasileiro, casado, economista, portador da
cédula de identidade RG nº 6.855.739-5, inscrito no CPF sob nº 024.351.768-80, residente e
domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Riachuelo, nº 460-Sala 1002. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário tomarão posse em
seus cargos mediante a assinatura dos respectivos atos próprios. Os membros do Conselho de
Administração esclarecem e informam que a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria
Estatutário da Companhia neste ato tem como objetivo, único e exclusivo, sanar, evitar, minimi-
zar e mitigar entraves operacionais sobre a validade dos mandatos do Comitê de Auditoria da
Companhia, sendo sabido e por meio deste ato destacado que, quando da realização da AGO
em 19/04 e deliberação sobre a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração,
eventual alteração na composição dos membros do Conselho de Administração deverá, confor-
me o caso, ratificar e/ou alterar a composição do Comitê de Auditoria da Companhia. (vii) Ratifi-
cação de todos os atos praticados pelos membros da Diretoria Estatutária da Companhia e pelos
membros do Comitê de Auditoria da Companhia até a presente data. 7. Encerramento: Nada
mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere a esta Reunião do Conselho de Administração, que,
após lida, foi aprovada pela totalidade dos presentes. 8. Assinaturas: Ilhéus - BA, 01 de março
de 2023. Mesa: Presidente: Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa; Secretário: Andre Luiz
Sandoval Valente. Conselheiros: Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Bruno Savassi
Rigatieri, Vanderlei Rigatieri Junior, Roberto José Maris de Medeiros e Flávio Cesar Maia Luz.
Confere com o original lavrado no livro próprio. Ilhéus, 01 de março de 2023. Manuel Maria Puli-
do Garcia Ferrão de Sousa - Presidente, Andre Luiz Sandoval Valente - Secretário JUCEB nº
98347148 em 10/03/2023. Tiana Regila M. G. de Araújo - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

A COPEL da Prefeitura de Lauro de Freitas, torna público a licitação na Modalidade PE Nº 006/2023. Tipo:
Menor Preço por Lote. Objeto: EMPRESA REGISTRADA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DAS FEIRAS PÚBLICAS E FESTIVAIS DE ECONOMIA PO-
PULAR E SOLIDÁRIA, E EVENTOS ESPORTIVOS DOMUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA). Valor Estimado:
R$ 695.241,68 – (Seiscentos e noventa e cincomil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).
Período Contratual: 12 meses. Sessão da disputa: 31/03/2023 às 09h00min. ID: nº 987885. O Edital estará
disponível nos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.transparencia.laurodefreitas.ba.gov.br.
Informações: (71) 3288-8790. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de Freitas, 16 de março de 2023.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 004/2023.
ACOPEL da PrefeituraMunicipal de Lauro de Freitas, torna o AVISODE SUSPENSÃO do PREGÃO ELETRÔNICO
– Nº 004/2023. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Transporte Escolar de Alunos
(Ensino Fundamental, Creches, Pré-Escola, EJA e Mais Educação), conforme Termo de Referência e Planilha
no Edital. Para análise e julgamento das Impugnações impetradas. Fernanda Borges Soares – Pregoeira. Lauro
de Freitas, 15 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS NETO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01
CNPJ N: 13.786.520/0001-13

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Medeiros Neto, torna público, que se encontra abertas
as inscrições para o credenciamento médico que objetiva contratação de pessoas jurídicas para
realização de exames laboratoriais e credenciamento de pessoas Jurídicas e Físicas, para realização
de consultas médicas especializadas, procedimentos, conforme especificações constantes no edital
e seus anexos. O Edital encontra-se disponível na sede do Prefeitura e no Diário Oficial do Município.
Cremilda Da Silva Garcia Filha-Sec. Munic. de Saúde. Sec. Munic. de Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01
O Município de Medeiros Neto, torna público o Pregão eletrônico Nº 007/2023. P.A Nº 046/2023.
Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para meren-
da escolar. Abertura de propostas:30/03/2023, 09:00hs, Edital disponível no setor de Licitações da
Prefeitura Municipal, na Av. Oscar Cardoso n° 135 - Centro - Medeiros Neto-BA. CEP 45.960-000,
em dias úteis, das 08:00 as 12:00 horas. Fone: (73)3296-1521 e e-mail: licitacaomedeiros.ba@
gmailcom. Adalberto Alves Pinto. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023, PP SRP Nº 014/2023 E PP SRP Nº
015/2023 O Pregoeiro de Barra da Estiva torna público o Pregão Presencial nº 013/2023 – contra-
tação de pessoa física (s) ou jurídica (s) para locação de 01 (um) veículo pick up para atender à
Secretaria de Infraestrutura. Abertura dia 29 de março de 2023 às 09:00 hs. O Pregoeiro de Barra
da Estiva torna público o Pregão Presencial SRP nº 014/2023 – contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de guincho 24 horas destinado ao atendimento da demanda das
Secretarias. Abertura dia 29 de março de 2023 às 10:30 hs. O Pregoeiro de Barra da Estiva torna
público o Pregão Presencial SRP nº 015/2023 – aquisição de lubrificantes destinados à manuten-
ção dos veículos e máquinas da frota ou a serviço da Administração. Abertura dia 29 de março
de 2023 às 14:00 hs. Informações na Prefeitura – Av. Dr. João Moisés de Oliveira, nº 01 - Centro,
através do e-mail: licitacaobarra2017@gmail.com e tel: 77 3450-1616. Barra da Estiva - Bahia, 16
de março de 2023. Leonaldo de Novais Medeiro – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7-2023
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 30/03/2023 às 09h (nove horas), através da
plataforma da Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em: https://www.bnc.org.br, visando contratação de
empresa para prestação de serviço de transporte de medicamentos de Salvador-BA para Brumado-BA, trans-
porte dos servidores da Vigilância Epidemiológica, bem como da equipe e usuários do Centro de Atendimento
Psicossocial – CAPS I e das equipes das Unidades Básicas de Saúde. O Edital e seus anexos encontram-se à
disposição nos endereços eletrônicos Bolsa Nacional de Compras - BNC, disponível em: https://www.bnc.org.br
e https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ e na sede da Prefeitura Municipal de Brumado,
situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente de Licita-
ção – CPL. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/DiarioOficial. Luara
Dias Santana Oliveira – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail:
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2023 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público que
nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará
realizar pregão para registro de preços para futuras e eventuais contratações de caminhões caçambas
para recuperação de estradas vicinais para atendimento as demandas do Município de Jaborandi,
abertura no dia 30/03/2023 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito
à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro ou poderá ser solicitado por e-mail pm.jaborandi@uol.com.
br. Informações:(77) 3683.2138/2212, demais atos https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2023 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n.º 10.520/02, Decreto Municipal n.º 1.280/13 e Lei n.º 8.666/93 e altera-
ções, fará realizar pregão para registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa
para aquisições de adereços e acessórios para ornamentação do Arraia de Santo Antônio do Municí-
pio de Jaborandi - Bahia, abertura no dia 31/03/2023 às 08hs30min. O edital completo encontra-se
na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro ou poderá ser solicitado
por e-mail pm.jaborandi@uol.com.br. Informações:(77) 3683.2138/2212, demais atos https://sai.
io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial. Jaborandi - Bahia, 16 de março de 2023 - Marcos Antônio
Matos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA torna público aos in-
teressados que realizará Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 002/2023, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para os serviços de REFORMA DA QUADRA SOCIETY, PRAÇA
E QUADRA DA SEDE, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários,
no Município de Itagimirim/BA. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 03/04/2023, às 09:00hs,
no Auditorio da Comissão de Licitações do Município de Itagimirim/BA, situada no Prédio sede da
Prefeitura, localizado na Rua São João nº. 01, Centro, Itagimirim-BA, CEP: 45.850-000. Informações
através do telefone (73) 3289-2140, ou licitacoes@itagimirim.ba.gov.br. Edital e demais arquivos
disponíveis para download no site: www.licitacao.itagimirim.ba.gov.br. André Luiz de Oliveira Souza
Junior – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023
CNPJ N: 14.147.946/0001-90

1.1. O Pregoeiro Municipal torna público que fará realizar licitação, no dia 30 de Março de 2023 às
10:00hs, sobre o processo administrativo vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023, tipo
menor preço por lote destinada à Aquisição de material de informática (computador e impressora)
para apoiar a reorganização, estruturação e adequação dos dados de informação voltados à Assis-
tência Odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada doMunicípio de Itajuípe
– Bahia, conforme descrição constante do Termo de Referência, anexo.. Interessados o Edital estará
à disposição, junto a Sede do Setor de Licitação da PrefeituraMunicipal de Itajuípe-BAHIA. Os demais
atos serão publicados no diário próprio do municipio ou no site: www.licitacoes-e.com.br. Quaisquer
esclarecimento atraves do telefone (73) 3238-1712. E-mail: licitaitajuipe@hotmai.com .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
AVISO - PREGÃO ELETRONICO 08/2023. Objeto: locação de palco, sonorização, iluminação, gera-
dor, banheiros químicos, toldos, grades disciplinadoras, placas metálicas de fechamento, elevados
para polícia, praticáveis, painel de led, camarim e outras estruturas. Dia 30/03/23 às 10h. Edital/
Certame: www.licitacoes-e.com.br. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.com. Código de
Rastreio BB nº 991811. //////////////////////// HOMOLOGAÇÃO / TOMADA DE PREÇO 03/22. Homologa
o resultado do certame, menor preço global, objeto: reforma de espaço público para funcionamen-
to de posto de saúde no povoado de Genipapo. Vencedora: PIANCÓ CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ
28.006.178/0001-69. Valor: R$ 50.800,83. //////////////////////// ADJUDICAÇÃO / TOMADA DE PREÇO
03/22. Tendo em vista a realização da seção, objeto: reforma de espaço público para funcionamento
de posto de saúde no povoado de Genipapo, ADJUDICA o objeto em favor da empresa: PIANCÓ
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 28.006.178/0001-69. Valor: R$ 50.800,83. Candeal/Ba, 15 de março
de 2023. Everton Cerqueira. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBAÇU

PREGÃO PRESENCIAL 002/2023
CNPJ N: 13.908.710/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2023, A pregoeira da Prefeitura Municipal de
Pindobaçu/Ba, torna público, que estará realizando na sede da prefeitura, sala de licitações, cer-
tame licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 002/2023, cujo objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros: verduras, folhosos, frutas e legumes), para atender as
necessidades de todas as secretarias e seus respectivos departamentos deste Município, conforme
especificações apresentadas junto ao edital convocatório e seus anexos, com abertura marcada para
o dia 29 de Março de 2023, às 09:00min. maiores informações e entrega de editais no endereço ele-
trônico: https://emunicipio.com.br/pindobacu/transparencia/transparencia_municipal.php. ou através
do email: licitacaopmp21@hotmail.com. Gessica Luana Leite Santos, Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 Objeto: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços auxiliares do Município (nos termos da
Instrução nº 02/2018 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia), confor-
me especificações do Edital. Tipo: menor preço GLOBAL. Data de abertura: 30/03/2023,
às 08:30h. Local: Site do Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br / bllcompras.
Informações no e-mail: licitacaopocoes2021@gmail.com. Edital e divulgação de outros
atos - Diário Oficial: https://sai.io.org.br/ba/pocoes/Site/DiarioOficial. Irenilda Cunha de
Magalhães - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
AVISO DE HOMOLOGACAO - CREDENCIAMENTO Nº 007/2023 A Prefeitura Município de Ca-
pim Grosso – Bahia, HOMOLOGA o resultado do credenciamento nº 007/2023, cujo objeto é
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, PARA SUPRIR A DE-
MANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO -BA. Credenciados:
49.760.251 MAGNO MATOS REIS, CNPJ 49.760.251/0001-63, VALOR: R$ 144.000,00. Capim
Grosso – BA, 14 de março de 2023. José Sivaldo Rios de Carvalho. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA

CONCORRÊNCIA 001/2023
CNPJ N: 13.658.158/0001-03

OPresidente da CPL de Arataca-BA torna público aos interessados que realizará licitação tipoMENOR
PREÇO GLOBAL na modalidade CONCORRÊNCIA 001/2023, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCO-
LARES DA REDE MUNICIPAL DE ARATACA-BA. Data: 19/04/2023 às 08:00h. Local: sede da PMA.
Edital: https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais. ARATACA-Bahia, 16/03/2023.PAULO CESAR C. DE
OLIVEIRA-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-2023 – Objeto: Pregão Eletrônico para o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais de limpeza remanescentes destinados às demandas das secretarias do
Município de Cocos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Data de abertura: 06/04/2023, às 09h00m, O Edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do
Município, no endereço eletrônico: http://www.cocos.ba.gov.br/ e também no www.comprasgovernamentais.
gov.br - UASG 983.461. Cocos-Ba, 16/03/2023. Anizio Veiga Filho - Pregoeiro.

PEDIDO DE LICENÇA
UNIFICADA

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA,
07.571.746/0017-61 torna público que está
requerendo ao Instituto deMeioAmbiente – IMA
a Renovação da Licença de Comércio a varejo
de peças e acessórios novos para veículos
automotores, localizada na Avenida Eduardo
Fróes da Mota, nº 4040, bairro São João, CEP:
44.051-420, Feira de Santana - BA.

Kleber Chieppe Carreira da Silva
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 - objeto: aquisição de gêneros alimentícios para a alimen-
tação escolar dos alunos deste Município, nos termos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Tipo Menor Preço por Item. Leis:10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponív-
el em www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 30.03.2023 às 10:00 horas. Pedro
Ramos de Cerqueira - Pregoeiro.


