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CONVOCAÇÃO Presidente ucraniano pede reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para denúncias

Rússia segue com destruição na Ucrânia
ANIA TSOUKANOVA
France Presse, Ucrânia

A Rússia deu sequência, na
quarta-feira (23), à estratégia
de bombardear a infraestrutura da Ucrânia, causando
cortes no fornecimento de
água e eletricidade a várias
cidades, e disse estar confiante no "sucesso" de sua
ofensiva, apesar dos contratempos sofridos em nove
meses de guerra.
A Rússia disparou "cerca
de 70 mísseis de cruzeiro"
contra a Ucrânia e 51 deles
foram interceptados, disse a
Força Aérea Ucraniana.
Além disso, "cinco drones
suicidas do tipo Lancet foram abatidos no sul do país",
acrescentou.
O presidente ucraniano,
Volodimir Zelensky, pretende denunciar os bombardeios russos durante uma
reunião de emergência do
Conselho de Segurança da
ONU convocada por seu
país.
"A morte de civis e a destruição de infraestrutura civil são atos de terror. A Ucrânia segue exigindo uma res-

posta determinada da comunidade internacional a
esses crimes", declarou Zelensky ao anunciar a convocação.
Os bombardeios, que deixaram pelo menos seis
mortos e 36 feridos, segundo as autoridades ucranianas, atingiram a já danificada rede elétrica do país e
causaram a interrupção de
energia de três usinas nucleares.
Os bombardeios ocorrem
após uma série de retiradas
russas no campo de batalha,
incluindo a saída de tropas
da cidade de Kherson (sul).
No entanto, a Rússia está
confiante no resultado desta
operação, que começou com
a invasão da Ucrânia em 24
de fevereiro.
"Não há a menor dúvida
sobre o futuro e o sucesso da
operação especial", disse o
porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, usando a terminologia com que Moscou se
refere à ofensiva militar na
Ucrânia.

Sem luz nem água

O prefeito de Kiev, Vitali

Genya Savilov / AFP

Carros queimados em frente a prédio danificado, após um ataque russo em Kyiv
Klitschko, informou que
"três pessoas" morreram na
capital, entre elas uma jovem de 17 anos. Devido ao
bombardeio, o abastecimento de água está suspenso em toda a capital e o governador regional, Oleksi

Kuleba, anunciou que "toda
a região está sem luz".
No entanto, as autoridades conseguiram restabelecer a eletricidade em uma
parte da cidade. Em Lviv, no
oeste da Ucrânia, a luz voltou
parcialmente no fim da tar-

de, segundo as autoridades.
Já Kharkiv (nordeste), segunda maior cidade do
país, seguia sem eletricidade. Os ataques também tiveram consequências na
vizinha Moldávia, onde
houve "cortes massivos de

eletricidade".
O secretário de Defesa
dos Estados Unidos, Lloyd
Austin, disse que Moscou
pode ser forçada a limitar
suas operações na Ucrânia
no futuro, já que sofre de
uma "escassez significativa" de munição para sua artilharia.
Washington
anunciou
uma ajuda adicional de US$
400 milhões à Ucrânia, que
inclui "armas, munições e
equipamentos de defesa aérea". Este novo aporte eleva
a ajuda total americana a
mais de US$ 19 bilhões desde
o início do conflito.
Em Vilnyansk, uma cidade na região de Zaporizhzhia, no sul, que abriga a
maior usina nuclear da Europa, um recém-nascido
morreu em um bombardeio
russo que atingiu uma maternidade durante a madrugada desta quarta-feira.
"O inimigo decidiu mais
uma vez tentar alcançar
através do terror e do assassinato o que não conseguiu
em nove meses", denunciou
o presidente Zelensky, pelo
Telegram.

IMUNIZAÇÃO

COMBATE

Muitas crianças não vacinadas
contra o sarampo no mundo

Turquia alega risco na fronteira
para seguir com ataques na Síria

FRANCE PRESSE
Washington, EUA

Quase 40 milhões de criançasnomundonãoreceberam
uma dose da vacina contra o
sarampo em 2021, um número recorde, de acordo com um
relatório publicado nesta
quarta-feira (22), que também estima que os níveis de
imunização anteriores à pandemia de covid-19 não foram
recuperados.
A pesquisa, publicada
conjuntamente pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, adverte que esta redução impede que seja garantida a imunização generalizada desse grupo contra
uma doença potencialmente mortal.
O diretor da OMS, Tedros
Adhanom
Ghebreyesus,
destacou que, embora as vacinas contra a covid-19 tenham sido desenvolvidas e
implementadas em tempo
recorde, os programas de
imunização de rotina sofre-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM

ram atrasos tremendos, deixando milhões de pessoas
em perigo.
De acordo com o estudo,
25 milhões de crianças não
receberam a primeira dose e
14,7 milhões a segunda. O
contágio do sarampo pode
ser quase 100% evitável com
a vacina. Mas, por ser uma
doença bastante contagiosa,
estima-se que seja necessário vacinar 95% da população com duas ou mais doses
para gerar imunidade coletiva e manter a enfermidade
dentro dos limites.

FULYA OZERKAN E GIHAD
DARWISH
France Presse, Turquia

A Turquia continua atacando posições de combatentes
curdos no norte da Síria e
seu
presidente,
Recep
Tayyip Erdogan, reiterou ontem (23) sua "determinação"
de intervir para proteger sua
fronteira sul.
"A nossa determinação
em proteger todas as nossas
fronteiras do sul (...) com
uma zona de segurança é hoje mais forte do que nunca",

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUERAREMA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 16/2022. Dia 07/12/22 às 9h, no www.compras.gov.br. Menor preço por

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022. Objeto: aquisição de equipamentos de multimídia e equipamentos de sonorização. Dia 06.12.22 às 14h. ////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022.
Objeto: aquisição de lousas de vidro. Dia 06.12.22 às 15h. Edital: www.licitacoes-e.com.br
e DOM. Informações: e-mail licitacao@buerarema.ba.gov.br. Buerarema/Ba, 24 de novembro
de 2022. Aline Nogueira Lima Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO

item. Objeto: aquisição de moveis e equipamentos diversos de escritório, informática, escolares, som,
projeção, brinquedo infantil (playground) e extintores de incêndio. Edital: www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmboavistadotupim/diario e www.boavistadotupim.ba.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes.
Informações: e-mail licitaboavistadotupim@gmail.com. Outros atos: DOM. Boa Vista do Tupim/Ba, 24 de
novembro de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti. Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2022 - Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de hortifruti para atender as demandas deste
Município. Tipo: Menor Preço global. Sessão: 06/12/2022 às 13:30hs. Licitação BB: 969869.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2022 - Objeto registro de preço para futura e eventual aquisição
de equipamentos de comunicação para atender as demandas desta Prefeitura. Tipo: Menor Preço global. Sessão: 06/12/2022 às 08:30hs. Licitação BB: 974836. Editais disponíveis em: http://
www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112 e https://www.licitacoes-e.com.br. Jeane Andrade do
Nascimento – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2022
O Pregoeiro do município de Lapão-BA torna público, a todos os interessados, a
RETIFICAÇÃO do Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2022, cujo objeto
é FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICÍPIO, houve alteração
no edital e sua nova data de abertura será dia 07/12/2022 às 09:00 horas. O Edital
retificado está disponível link: http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes.
Informações: Fone: (74) 999263809, email: cpl@lapao.ba.gov.br. Lapão-BA, 23/11/2022.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACARÉ

CNPJ N: 13.846.902/0001-95
AVISO PREGÃO ELETRONICO (SRP) 031/2022 LICITAÇÃO Nº975286-WWW.LICITACOES-E.COM.BR
O Município de Itacaré/BA, torna público, a abertura do PE-031/2022 –PA-251/2022-LICITAÇÃO Nº 975286,
no dia 07 de dezembro de 2022, às 10:00hs. Tendo por Objeto. Escolha da proposta mais vantajosa, através de
Sistema de Registro de Preço para: contratação de empresa (s) para Aquisição de Materiais e Produtos de Limpeza em geral e higiene pessoal em atendimento as demandas das secretarias do Município de Itacaré. Período
12 meses. Início de Acolhimento de proposta 24/11/2022.Interessados deverão retirar o edital no site www.
licitacoes-e.com.br. Informações através do e-mail. Itacaré.licitacoes@gmail.com. Itacaré, 23 de novembro de
2022.Jocélia Soares de Araújo, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
CNPJ Nº. 13.697.206/0001-64

PREGÃO ELETRONICO Nº. 017/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 35/2022. Objeto: aquisição de equipamentos de multimídia e equipamentos de sonorização. Dia 06.12.22 às 14h. ////////////////// PREGÃO ELETRÔNICO 36/2022.
Objeto: aquisição de lousas de vidro. Dia 06.12.22 às 15h. Edital: www.licitacoes-e.com.br
e DOM. Informações: e-mail licitacao@buerarema.ba.gov.br. Buerarema/Ba, 24 de novembro
de 2022. Aline Nogueira Lima Alves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
CNPJ N: 13.698.782/0001-26

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Quijingue/BA torna público aos interessados
que por motivo de se realizará licitação na modalidade Tomada de Preço Nº 004/2022 - Processo
Administrativo Nº 0125/2022, Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação
de empresa especializada em engenharia para encascalhamento da estrada da Zona Rural que liga o
Município de Quijingue/BA ao Município de Nordestina/BA, convênio nº 6.046.00/2021/CODEVASF.
Sessão: às 09:00 horas do dia 12/12/2022, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura Municipal de
Quijingue - Bahia, localizada na Avenida Castro Alves, S/N Centro, Quijingue-BA. Informações através
dos tels. (075) 3387-2196/2317 das 08:00 às 12:00 h ou e-mail: licitacaoquijingue2017@gmail.com.
Obtenção do Edital pelo sítio e-mail: licitacaoquijingue2017@gmail.com ou no endereço eletrônico
http://www.quijingue.ba.gov.br ou na sala da COPEL, das 08:00 às 12:00 h. Quijingue – Bahia, 23 de
novembro de 2022. Igor Dias Silva - Presidente da Comissão de Licitação

CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de carga
de gás de cozinha (GLP), conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital. Abertura 15/12/2022,
às 09:00hs, Edital na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br e www.riodoantonio.ba.gov.br. Fone: (77) 34702189.Critério: Menor Preço Global. Rio do Antonio, 23 de novembro de 2022. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUÇU-BA
CNPJ Nº. 16.412.025/0001-32

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2022

A PREGOEIRA torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 024/2022:
Processo Administrativo 096/2022, Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo visando atender as necessidades do município de
Jucuruçu-BA. Sessão de abertura às 09:00 horas do dia 07/12/2022, na sala de reuniões da COPEL na Prefeitura
Municipal de Jucuruçu- Bahia, local Praça Josino Eduardo Brito, 410 – Centro - CEP: 45.834-000 – Jucuruçu / BA.
Jucuruçu-BA, 24 de Novembro de 2022.
Camila de Carvalho Barreto - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 026PESRP/2022 O Município de Camamu - Bahia
torna publico para conhecimento de quem possa interessar que realizará licitação na modalidade de
PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, destinado ao Registro de preço para aquisição de ar tefatos de cimento para atendimento as demandas das diversas Secretarias pertencentes
a esta Administração. A licitação ocorrerá no dia 06 de dezembro de 2022 (terça-feira), às 09:00h
(nove horas) horário local, no Portal de Licitações - Licitanet. Editais no portal https://www.licitanet.
com.br/ e no DOM https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do
seguinte endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 23 de novembro de
2022. Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO – TJ-ADM-2022/37093
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento
de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens terrestres nacionais, consistentes
em reserva, marcação, emissão, remarcação ou alteração, cancelamento, reembolso com a
entrega de bilhetes. O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação
a seguir: Pregão Eletrônico nº 054/2022 – Acolhimento das propostas a partir de:
25/11/2022 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 12/12/2022 às 09h:30min. Início da
sessão de disputa de preços: 12/12/2022 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, 23 de nobvembro de 2022.
Antonio Henrique Sampaio Garcia-Chefe do Núcleo de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVISO DE CREDENCIAMENTO 007/2022 Credenciamento nº 007/2022 – Processo Administrativo nº
770/2022 OBJETO: Chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas interessadas em
prestar serviços dede odontologia, conforme planilhas em anexo, e termo de referência, visando a
prestação dos serviços junto as unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde de
Luís Eduardo Magalhães-Bahia, em caráter complementar às ações e serviços disponibilizados na
rede pública, própria ou conveniada. Data para entrega da documentação: A partir de 23 de Novembro
de 2022, das 8h00 às 12hs00 e das 14hs00 às 18hs00 (horário de Brasília). Local para entrega da
documentação: sede da Secretaria Municipal de Saúde, com endereço na Avenida Kichiro Murata, nº
343, Bairro Jardim Imperial, Luís Eduardo Magalhães – BA, CEP 47864-062. Cópia do Edital e seus
anexos poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da transparência do município, no
seguinte endereço eletrônico: https://por taldatransparencia.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/. - Luís
Eduardo Magalhães/BA, 22 de Novembro de 2022. LUCAS ARAÚJO PIMENTA - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

disse o chefe de Estado turco,
acrescentando que considera iniciar ofensiva terrestre
em momento oportuno.
Os bombardeios turcos
atingiram posições curdas
no campo de detenção de Al
Hol, na Síria, de acordo com
fontes sírias e curdas independentes no local. O campo
administrado pelos curdos
abriga 50 mil pessoas..
O Observatório Sírio para
os
Direitos
Humanos
(OSDH), uma ONG com sede
em Londres, disse que o
bombardeio teve como alvo

as posições curdas fora do
campo, mas "causou o caos"
do lado de dentro.
O governo da Turquia iniciou a Operação Garra-Espada no domingo, intensificando ataques aéreos e disparos de artilharia contra
posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão
(PKK) e das Unidades de Proteção Popular (YPG), acusados de ordenar o ataque que
matou seis pessoas e feriu 81
em 13 de novembro em Istambul. Eles negam as acusações.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Sindioeste - Sindicato dos Trabalhadores Empregados nas Ind. da Construção Civil,
Mobiliário, Madeira e Assemelhados do Oeste da Bahia CNPJ-13.904.750/0001-30, convoca todos
os trabalhadores da sua base de representação territorial, associados em pleno gozo dos seus
direitos, para participarem da assembléia geral extraordinária a ocorrer no dia 30 de novembro de
2022, na sede da entidade, sito Rua Marechal Deodoro, 903, Centro, Barreiras, Bahia; ás 16:00h
em primeira convocação, ou ás 16:30h em segunda convocação com o numero que houver para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e aprovação orçamentária para o ano
de 2023. Barreiras, 24 de novembro de 2022. Antonio Carlos Andrade dos Santos - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CNPJ: 13.894.894/0001-52

AVISO DE LICITAÇÃO PE – SRP - Nº 027/2022

O MUNICÍPIO DE BOA NOVA, torna público que realizará no dia 06/12/2022 às 10h00min PE – SRP 027/2022, PA 150/2022. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa
especializada em realizar serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal com entrega parcelada
para suprir as demandas mensais das Unidades de Saúde do município de Boa Nova-BA. Através da
plataforma: www.bnc.org.br. Demais atos no Diário Oficial do município: www.boanova.ba.gov.br. Boa
Nova-BA, 24/11/2022 – Marisnaldo da Rocha Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022-SRP O PREGOEIRO/PRESIDENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA TERESINHA realizará licitação em 07/12/2022 às 9h:00min, Local Sítio: www.licitacoes-e.com.br.
Nº 975332 PREGÃO ELETRÔNICO nº 017/2022-SRP – Objeto: Seleção de propostas para aquisição parcelada, futura e eventual de suprimentos e equipamentos de informática, através da Secretaria Municipal de
Educação, para atendimento das unidades escolares de Santa Teresinha -BA, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Portal da Transparência (www.santateresinha.ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br).
Informações podem ser obtidas pelo e-mail santateresinhalicita@gmail.com ou pelo Tel. 075 36392132.
Santa Teresinha-Ba, 23 de novembro de 2022. João Bastos da Silva Junior - Pregoeiro/Presidente

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 157/22 – CONDER
Abertura: 16/12/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE OBRAS DO CANAL DE MACRODRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO – BAHIA.
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados no site da CONDER (http://www.conder.ba.gov.br) no campo licitações, a partir do dia 24/11/2022. Salvador - BA, 23 de novembro de
2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022
A Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA torna público que realizará a Concorrência nº 003/2022.
Objeto:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃOPROFISSIONAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A ESTIMULAÇÃO DAS
HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, ORIENTADAS PARA A COMPETÊNCIA SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO DECARREIRA, COM ÊNFASE NO BEM ESTAR MENTAL DOS SERVIDORES
DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS-BA, COM
DISPONIBILIDADE DE USO EUTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA INFORMACIONAL DE EDUCAÇÃO
NÃO PRESENCIAL PARA O AMBIENTE DE ENSINO-APRENDIZAGEM, ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES. Recebimento de envelopes e abertura no dia 10/01/2023 às
09:00h . (HOR ÁRIO DAB AHIA). O edi tal esta rá à dis pos ição gratui tam ent e no site
http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editaisMaiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail:
licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. Alagoinhas-BA, 23/11/2022. Robério Neves de Souza- Presidente da
COPEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

TOMADA DE PREÇOS Nº 39-2022

A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 09/12/2022, às 09h (nove)
horas, em sua sede, para contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do
Prédio Público situado na Rua Dr. Mário Meira, nº 59, Centro, para instalação da Biblioteca
Municipal Jarbas Passarinho. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço
eletrônico 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. Milena Naíra Vieira Machado – Presidente da CPL –
Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@
brumado.ba.gov.br

