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GUERRA Necessidade de corredores humanitários e situação crítica da região deve estar na pauta de nova negociação

Ucrânia alerta para catástrofe em Mariupol

DANNY KEMP
France Presse

A Ucrânia alertou, ontem,
que a cidade de Mariupol,
atacada pelas tropas russas e
onde morreram ao menos 5
mil pessoas, vive uma situação "catastrófica", em um
momento em que os negociadores russos e ucranianos se preparam para uma
nova reunião em Istambul.
"Cerca de 5.000 pessoas
foram sepultadas, mas há
dez dias ninguém é enterrado devido aos bombardeios contínuos", disse à AFP

a assessora da Presidência
ucraniana, Tetiana Lomakina.
A funcionária, agora responsável pelos corredores
humanitários, também estimou que "devido à quantidade de pessoas que ainda
estão sob os escombros (...)
poderia haver cerca de
10.000 mortos".
Mariupol, no Mar de Azov,
está sitiada pelo exército
russo desde o final de fevereiro, o que obrigou milhares de moradores a viver
em condições muito precárias, sem luz e água potá-

“Cerca de 5 mil
pessoas foram
sepultadas,
mas há dez dias
ninguém é
enterrado
devido aos
bombardeios”
TETIANA LOMAKINA assessora
ucraniana

vel.
A imprensa russa afirmou, ontem, que o líder checheno Ramzan Kadyrov estava na cidade para apoiar
suas tropas, que participam
da ofensiva junto à Rússia
para tomar o controle do local. Se a cidade cair em mãos
russas, as forças armadas
deste país poderão conectar
a Crimeia, anexada por Moscou em 2014, com as regiões
separatistas pró-russas do
Donbass.
Cerca de 160.000 civis
continuam presos na cidade, sem a alimentação ade-

quada, água ou medicamentos, de acordo com seu prefeito Vadim Boichenko. O
Ministério ucraniano das
Relações Exteriores chamou
a situação de "catastrófica".
O ataque russo transformou
a cidade de 450.000 habitantes em "poeira", acrescentou.

Danos econômicos

Cerca de 20.000 ucranianos
morreram desde que a Rússia iniciou sua invasão em 24
de fevereiro e 10 milhões tiveram que abandonar suas
casas, dizem autoridades.

O conflito também deixou vestígios econômicos. O
governo de Kiev estimou
que os prejuízos causados
pela guerra chegam a mais
de US$ 500 bilhões. "É preciso considerar que todo os
dias os números mudam e,
infelizmente, aumentam",
disse a ministra da Economia ucraniana Yulia Svryrydenko. A esperança russa de
destruir a Ucrânia sem resistência desapareceu. Os
russos realizaram poucos
avanços em capturar as cidades-chave, o que levou ao
bombardeio aéreo de civis.

OSCAR

Academia inicia revisão de
incidente do tapa de Will Smith
FRANCE PRESSE
Los Angeles, Estados Unidos

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas iniciou ontem) uma revisão
formal do incidente ocorrido durante a cerimônia de
premiação do Oscar, na qual
o ator Will Smith deu um
tapa no comediante Chris
Rock no Teatro Dolby, em Los
Angeles.
Smith agrediu Rock após o
comediante fazer uma pia-

PREFEITURA MUNICIAL DE ÉRICO CARDOSO / BA

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo Nº 070-2022 - Pregão Eletrônico Nº 018-2022 - BB Nº 929247
- Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga e vasilhame de
água mineral, recarga e vasilhame de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), com
a finalidade de atender as demandas da Prefeitura Municipal de Érico Cardoso e suas
secretarias. Abertura das propostas: 14/04 ás 09:00 e início da disputa de preços: 14/04
ás 10:00, no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível no site www.licitacoes-e.
com.br, mediante solicitação pelo e-mail: licitacoes.ec@gmail.com, ou no site: http://
www.ericocardoso.ba.gov.br/diario_oficial. Maiores informações de segunda à sexta das
08h00min às 12h00min. Telefone: (77) 3677-2100. Endereço: Praça da Matriz, Centro. Érico
Cardoso/BA, em 28.03.2022- Pregoeiro - Renan Felix dos Santos – Decreto nº 050/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
13.825.500/0001-04

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022

A PM de São Miguel das Matas torna público PE nº 006/2022, tipo Menor Preço por item,
mediante condições estabelecidas no Edital. Início do acolhimento de propostas: às 08:00
h, do dia 29/03/22, aber tura das propostas: às 08:01 h do dia 08/04/2022, data e a hora da
disputa: às 10:00 h do dia 08/04/22. Sítio: www.por taldecompraspublicas.com.br. Objeto:
Contratação de empresa (s) para aquisição de peixe e arroz para serem distribuídos entre
a população de baixa renda de nosso Município no período da Semana Santa. O Edital
poderá ser adquirido no endereço eletrônico https:// www.por taldecompraspublicas.
com.br ou https://www.saomigueldasmatas.ba.gov.br, Informações (75)3676-2141. São
Miguel das Matas, BA, 28/03/22. Jean Antunes Viana - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 05/22. PA 319/22. Menor preço global. Objeto: aquisição de urnas mortuárias, coroa de
flores, mortalhas e serviços de tanatopraxia e traslado de corpos. Acolhimento das propostas: a partir de 8h do dia
28/03/22 até 14h do dia 07/04/22. Abertura das propostas: às 14h do dia 07/04/22. Sessão pública: às 15h do dia
07/04/22. Nº 929725. ////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO SRP 06/22. PA 320/22. Menor Preço Global. Objeto:
aquisição de computadores (acompanhados de teclado e mouse). Acolhimento das propostas: a partir de 8h do dia
30/03/22 até 8h do dia 08/04/22. Abertura das propostas: às 8h do dia 08/04/22. Sessão pública: às 9h30 do dia
08/04/22. Nº 929016. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, www.
licitacoes-e.com.br, ou e-mail: compras.saogabriel@gmail.com. Informações: de 8h às 12h, na CPL, Praça Largo da
Pátria, 132. São Gabriel/Ba, 29/03/22. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA - BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022 - Torna - se público aos interessados que se realizará
licitação na modalidade Pregão Eletrônico n° 017/2022, Processo Administrativo n° 076/2022,
Tipo: Menor Preço Global, Objeto: Contratação de empresa especializada em Sistema de Informação
geográfica – SIG para levantamento e análise espacial de informações qualitativas e quantitativas
sobre planejamento Urbano e planejamento agrícola para gestão territorial do Município. Sessão :
11/04/2022 às 09h00min. Edital disponível em: https://bllcompras.com e http:/euclidesdacunha.
ba.gov.br/licitações. Informações (75) 3271-1410 das 08:00 às 12:00 horas. Carlos Henrique Mira
da Fonseca - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
CNPJ N: 14.147.904/0001-59

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2022 O Município de Itapicuru – BA, pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento de todos que
realizará licitação na Modalidade: Tomada de Preços. Tipo: Menor Preço por valor global. Objeto:
Contratação de empresa para construção de escola de um pavimento com 06 salas, espaço
educativo rural e urbano de 06 salas de aula, a ser implantada no município de Itapicuru-BA,
conforme termo de compromisso de emendas nº 202103984-1– firmado entre o município de
Itapicuru e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, Ministério da Educação. BASE
LEGAL: Lei 8.666/93. Recebimento e aber tura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços:
às 09h00min do dia 13/04/2022. LOCAL: Setor de licitação localizado na Praça da Bandeira, 58,
Centro, Itapicuru/BA. Os interessados poderão obter o Edital no endereço supramencionado ou
através do endereço eletrônico: https://doem.org.br/ba/itapicuru. informações através do e-mail:
itapicurulicitacoes2021@gmail.com, 29 de março de 2022.Anselmo Catarino Andrade Souza Presidente da CPL.

RECONVALE – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE – BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 – SRP
O Pregoeiro do Consórcio Público Interfederativo de Saúde Reconvale, designado pela Por taria
022/2021, torna público aos interessados, que realizará no dia 12 de abril de 2022, às 09h, na
Sala de Licitações, localizada na Avenida Carlos Amaral, S/N, Bairro Cajueiro, CEP 44.430-622,
(SEDE DA POLICLÍNICA) - Santo Antônio de Jesus – BA, licitação na modalidade Pregão Presencial
Nº 002/2022 (SRP), tipo MENOR PREÇO POR LOTE. Objeto: REGISTRO DE PREÇO objetivando
a contratação de empresa para o fornecimento de insumos, visando atender as demandas da
Policlínica Regional Saúde, administrada pelo Consórcio Reconvale. Conforme Leis 10.520/02,
123/06, 8666/93. Edital disponível em: https://www.reconvaleconsorciodesaude.ba.gov.br/diario.html.
Maiores informações sobre o Edital e seus anexos serão prestadas aos interessados no Setor de
Licitações, situado na Avenida Barros e Almeida, nº 452, 1º Andar, Centro, Santo Antônio de Jesus
– Bahia, ou através do e-mail: licitacaoreconvale@gmail.com.
Santo Antônio de Jesus – Bahia, 29 de março de 2022.
Jadson Barbosa dos Santos
Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2022 - O Pregoeiro da PM de Floresta Azul torna público, que realizará em
11.04.2022, às 09h em sua sede, pregão presencial para aquisição de cestas básicas. Cópias do Edital e
seus Anexos à disposição na sede, das 08 às 14 horas. As demais publicações serão realizadas no Diário
Oficial no site: www.doem.org.br/ba/florestaazul. Informações: (73) 3243-2162. Wagner Barbosa Andrade
Leal - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2022 - O Pregoeiro da PM de Floresta Azul torna público, que
realizará em 11.04.2022, às 13h em sua sede, pregão presencial para aquisição de peixes. Cópias
do Edital e seus Anexos à disposição na sede, das 08 às 14 horas. As demais publicações serão
realizadas no Diário Oficial no site: www.doem.org.br/ba/florestaazul. Informações: (73) 32432162. Wagner Barbosa Andrade Leal - Pregoeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2021/31881
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de conjuntos de
computador, monitor de vídeo e acessórios com garantia integral de 60 (sessenta)
meses on-site. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da
licitação a seguir: Pregão Eletrônico nº 078/2021 – Acolhimento das propostas
a partir de: 19/02/2022 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 12/04/2022 às
09:30 horas. Início da sessão de disputa de preços: 12/04/2022 às 10:00 horas.
(Horário de Brasília). O Edital em referência se encontra disponível nos endereços
eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 28 de março de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO (ADIAMENTO) PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022 A PMCG – BAHIA, TORNA
PUBLICO, QUE O PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022. FICA ADIADO DIA 06/04/2022 ÀS 09:30H.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OKM (LOTES FRACASSADO DO PE 05/22). ACESSOINFORMACAO.
COM.BR/BA/CAPIMGROSSO; MAILA IASMIN SILVA DOS SANTOS. PREGOEIRO.
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 A SEC. de Educação, HOMOLOGA o resultado do Credenciamento
nº 005/2022, cujo objeto é “credenciamento de profissionais para atuar como calceteiro, ajudante
de pedreiro, pedreiro, pintor, jardineiro, armador, carpinteiro, eletricista e encanador exclusivo para
microempreendedor individual – MEI. Para atender as demandas das secretárias de Capim Grosso
–Ba”, credenciados: Luciano dos Santos Carneiro R$19.272,00, Capim Grosso- Ba, 11/03/2022,
Neumária Gomes da Silva, Secretária de Educação.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 A PMCG – BAHIA, TORNA PUBLICO,
QUE REALIZARA PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022. DIA 11/04/2022 ÀS 09:30H. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES
VISANDO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPIM
GROSSO - BA. ACESSOINFORMACAO.COM.BR/BA/CAPIMGROSSO; MAILA IASMIN SILVA DOS
SANTOS. PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA

PREGÃO ELETRONICO N° 012/2022 – PRORROGAÇÃO - 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 aquisições
de equipamentos, equipamentos hospitalares, móveis, moveis hospitalares, eletroeletrônicos e
materiais de consumo destinados às necessidades das Secretarias do Município, abertura no dia
30/03/2022 às 09hs00min, fica prorrogado por dia 08/04/2022 ás 09hs:00min. Edital em até 24
na Sede e no comprasgovernamentais.gov.br - UASG 986585. Informações: (77) 3683.2138/2212,
https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022 - 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 empresa para
confecção de uniformes, roupas hospitalares e acessórios destinado ao Fundo Municipal de Saúde
de Jaborandi, abertura no dia 12/04/2022 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° 016/2022 - O Município de Jaborandi - Estado da Bahia, torna público
que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93 e alterações, fará realizar Pregão Presencial
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de publicações institucionais em
jornal diário de grande circulação no estado da Bahia para o Município de Jaborandi. abertura no
dia 13/04/2022 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.
Jaborandi - Bahia, 28 de março de 2022. Marcos Antônio Matos da Silva. Prefeito.

da sobre a perda de cabelo da
esposa do ator, Jada Pinkett
Smith, deixando a audiência atônita.
"A Academia condena as
ações do Sr. Smith no evento
de ontem à noite", declarou
a entidade em um comunicado enviado à AFP. "Iniciamos oficialmente uma revisão formal do incidente e
estudaremos outras ações e
consequências de acordo
com nossos estatutos de
conduta e a lei da Califórnia

Audiência

O Oscar precisava desesperadamente de um aumento
na audiência e, em uma noite em que Will Smith surpreendeu os espectadores
ao dar um tapa Chris Rock no
palco, cerca de 15,36 milhões
de americanos sintonizaram na premiação.
Os números preliminares

de audiência, divulgados na
ontem pela ABC, representam uma recuperação significativa do mínimo histórico do ano passado de 9,85
milhões de espectadores ao
vivo, embora continuem
sendo a segunda mais baixa
da história dos prêmios televisionados da Academia
de cinema americano.
O momento em que Smith
deu um tapa no comediante
por brincar com a alopecia
de sua esposa imediatamente se tornou viral, provocando uma enxurrada de memes e opiniões defendendo
e condenando o vencedor da
estatueta de melhor ator.
"A Academia queria este
tipo de publicidade? Não,
não queria um tipo de publicidade que diz que houve
violência no Oscar", declarou Marc Malkin, da mídia
especializada Variety em entrevista à AFP.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VALE DO JIQUIRIÇA
CNPJ N: 18.163.789/0001-67

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 004/2022

O CONVALE, através de seu Pregoeiro comunica aos interessados que realizará o seguinte processo. Pregão Eletrônico
SRP nº. 004/2022, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br. N° da Licitação: 929874. Objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de motocicletas e Tablets necessários à na execução
do Convênio nº 735/2021, celebrado com o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR,
pelo critério de menor preço por ITEM. Dia e horário da disputa: 08/04/2022, às 09:00h. Edital disponível no Site: https://
sai.io.org.br/ba/convale/site/DiarioOficial. Informações: Telefone: (73) 3533 -2739 ou consorciodovale@hotmail.com.
Maracás-BA, 28 de março de 2022. Danilo José de Souza Vieira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
CNPJ N: 13.231.006/0001-11

AVISO

Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2022 - SRP; Tipo: Menor Preço Por Item; Aber tura: Dia 11 de
abril de 2022, na sede da Prefeitura, às 09h00min; Objeto: Registro de preços para eventual prestação
de serviços de agenciamento de passagens, hospedagem e traslado, para atender as necessidades das
diversas Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal de Várzea Nova; Modalidade: Pregão
Presencial nº 003/2022; Tipo: Menor Preço Por Item; Aber tura: Dia 11 de abril de 2022, na sede da
Prefeitura, às 10h00min; Objeto: prestação de serviços de dedetização, imunização e controle de pragas
urbanas para suprir as necessidades das secretarias municipais do município de Várzea Nova Bahia. 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, 28 de março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDOBACU
CNPJ N: 13.908.710/0001-66

PREGÃO ELETRONICO 006/2022

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, A Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Pindobaçu/BA, torna público, que estará realizando na sede da prefeitura, através da plataforma
eletrônica https://emunicipio.com.br/pindobacu/pregaoeletronico/index.php. Cer tame licitatório,
na modalidade Pregão Eletrônico Para Registro de Preço Nº 006/2022, cujo objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da
Rede Municipal de Ensino, no âmbito do Município de Pindobaçu – BA, conforme especificações
apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com aber tura marcada para o dia 08 de
Abril de 2022, às 09h:00min. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico:
https://emunicipio.com.br/pindobacu/pregaoeletronico/index.php . Informações poderão ser obtidas
ainda através do email: licitacaopmp21@hotmail.com. Gessica Luana Leite Santos, Pregoeira
Oficial.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – SEC/SUPEC/DISUP/CSE – BB Nº 930263

Aber tura: 11/04/2022, às 10h00min. (Horário de Brasília). Objeto: Registro de preço referente
aos kits para laboratórios de biologia, física, matemática e química. Famílias: 66.40. O Edital poderá
ser obtido através dos sites www.comprasnet.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão entrar em contato através do e-mail: copel@educacao.ba.gov.br, telefone (71) 3115-8966
ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 18h, no endereço: 5ª avenida, nº 550,
térreo, sala 05, Centro Administrativo da Bahia – CAB, CEP: 41.745-004. Salvador/BA, 28/03/2022.
Marcelo Simões da Silva – Pregoeiro Oficial.

SEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS
HABILITADAS TOMADA DE

A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público a SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS HABILITADAS da TOMADA DE PREÇOS - Nº 001/2022. Tipo: Menor Preço
Global, na forma de Execução Indireta sob o Regime de Execução Empreitada por Preço Global. Objeto: Contratação
de Empresa Especializada Para Execução das Obras de Reforma do Campo no Bairro de Portão - Contrato de Repasse
Nº 373.106-48/2011, no Município de Lauro De Freitas/Ba. Conforme Termo de Referência e Planilhas Em Cd
Anexo no Edital. Sessão de Abertura: 31/03/2022 às 08:00 horas. Em obediência às recomendações emanadas do
Ministério da Saúde, será permitida a entrada de apenas um representante de cada empresa licitante Habilitada, sendo
estes submetidos a toda e qualquer medida de higiene, etiqueta de segurança respiratória e distanciamento mínimo
recomendado. Luciana Brito Bispo Nascimento – Presidente da Comissão. Lauro de Freitas, 28 de março de 2021.
AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS – Nº 001/2022.
A COPEL da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, torna público o JULGAMENTO DO RECURSO do PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 001/2022. Tipo: Menor Preço Global. Objeto: Contratação de
empresa especializada para locação de banheiros químicos (incluindo instalação e manutenção), a serem utilizados
nos eventos institucionais com respectivas entregas, conforme Termo de Referência e Planilha Discriminativa no Edital.
Impetrado pela empresa: Toldos São Paulo Eireli.-TSP – Processo Administrativo - Nº 03478/2022, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE, o inteiro teor do mesmo encontra - se à disposição dos interessados, exclusivamente via requisição
por telefone: (71) 3288 8792 ou via email: copel2017@yahoo.com. Fernanda Borges Soares - Pregoeira. Lauro de
Freitas, 28 de março de 2022.

