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ESCANDINÁVIA Noruega investiga ataque com
arco e flecha como possível ‘ato terrorista’
www.atarde.com.br/mundo

mundo@grupoatarde.com.br

PRESSÃO Tiros e explosões incessantes ecoaram não muito longe do Palácio
de Justiça em Beirute, diante do qual se reuniram centenas de pessoas

Líbano registra mortes e
cenas de guerra em protesto

HACHEM OSSEIRAN E
ROUBA EL HUSSEINI
France Presse, Líbano

Pelo menos seis pessoas
morreram e cerca de 30 ficaram feridas ontem em tiroteios durante uma manifestação dos movimentos
xiitas Hezbollah e Amal, em
Beirute, contra o juiz encarregado de investigar a explosão no porto da capital libanesa em agosto de 2020.
Várias áreas de Beirute se
tornaram uma zona de guerra. Tiros e explosões incessantes ecoaram não muito
longe do Palácio de Justiça,
diante do qual se reuniram
centenas de manifestantes
vestidos de preto, alguns deles armados, confirmaram
jornalistas da AFP.
O ministro do Interior,

Bassam Mawlawi, informou
em entrevista coletiva o balanço de seis mortos, alguns
atingidos por tiros na cabeça, sugerindo que os disparos foram obra de "franco-atiradores".
De acordo com os correspondentes da AFP, franco-atiradores posicionados
nos telhados de edifícios
próximos do Palácio de Justiça atiraram contra os manifestantes. Em seguida, homens armados com braceletes com insígnias do Amal
e do Hezbollah responderam aos disparos.
Entre os mortos há uma
mulher de 24 anos que foi
baleada na cabeça dentro de
casa, disse à AFP um médico
do hospital Sahel, ao sul de
Beirute.
Em um discurso após os

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA

AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a licitação:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 041/2021. Tipo: Menor Preço por lote. Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS
0 KM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Sessão de Abertura: 28/10/2021, às 09:00h. Local: www.licitacoes-e.com.br.
Informações: telefone: (74) 3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 901691]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que se realizará a licitação:
Modalidade: Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 042/2021. Tipo: Menor Preço. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E HIGIENE
PESSOAL , ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO. Sessão de Abertura: 28/10/2021, às 15:00h. Local: www.licitacoes-e.com.br. Informações: telefone: (74)
3259 2126. COD. Licitações-e: [nº 901964]; Luciano Pamponet de Sousa – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇO: 010/2021 TOMADA DE PREÇO:
010/2021, no dia 01/11/2021, às 09:00h na sala de licitações na sede da Prefeitura
Municipal, situada à AV. JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO, 135 – BLOCO
C – CENTRO ADMINISTRATIVO - LAPÃO – BAHIA. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E MELHORAMENTO
DE 04 ESCOLAS, 01 CRECHE E 12 QUADRAS NO MUNICÍPIO DE LAPÃO.
Edital disponível no Site http://lapao.ba.gov.br/transparencia/compras/licitacoes.
Informações: Fone (74) 99926-3809 e e-mail cpl@lapao.ba.gov.br. CLECIONE
OLIVEIRA PORTO SILVA – Pres. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
CNPJ N: 13.858.303/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL/ REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2021 PROC. ADM.: 174/2021.
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, designada pelo Ato nº. 024/2021,
torna público a realização do Pregão Presencial/ Registro de Preços Nº. 040/2021, no dia
28/10/2021, às 09H30, no DCCL – Depar tamento de Compras, Contratos e licitações, no Prédio
da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel Novaes, 08, Centro, quando estarão sendo
recebidos os envelopes de preços para seleção das melhores propostas para Sistema de Registro
de Preços, menor preço por lote, para contratação de empresa para aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria de trabalho e
Ação Social do Município de Iguaí/BA, durante o período de 01 (um) ano, conforme especificado
no Edital de Licitação e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02, Leis
Estaduais nº. 9.433/05 e 9.658/05, Decreto Estadual nº. 9.457/05 e Subsidiariamente Lei Federal
nº. 8.666/93. O Edital completo estará disponível através de solicitação no DCCL – Depar tamento
de Compras, Contratos e licitações, no Prédio da Prefeitura Municipal de Iguaí, sito à Praça Manoel
Novaes, 08, Centro, das 08h00 às 12h00. Iguaí/BA, em 14 de outubro de 2021. Edineide Lousado
de Almeida de Oliveira – Pregoeira.

atos de violência, o presidente Michel Aoun, aliado
cristão do Hezbollah, considerou "inaceitável retornar à linguagem das armas,
pois todos concordamos em
virar esta página sombria de
nossa história".
A emissária da ONU no
Líbano, Joanna Wronecka,
exortou "todas as partes a
apoiarem a independência
da Justiça", enquanto os Estados Unidos pediram a "redução das tensões".
"Nós nos opomos à intimidação e ameaças de violência contra o judiciário de
qualquer país, e apoiamos a
independência do judiciário no Líbano", disse aos jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price.
Ogovernolibanêsdecretou

dia de luto nacional hoje.
Em um comunicado conjunto, Hezbollah e Amal denunciaram que "atiradores
posicionados nos telhados
de edifícios" tinham atirado
contra os manifestantes.
Segundo o Ministério da
Saúde, 32 pessoas ficaram
feridas, enquanto a Cruz
Vermelha libanesa afirmou
que foram 30, e que estas
foram socorridas por ambulâncias perto do Palácio de
Justiça.
Convocados pelo Hezbollah e Amal, os manifestantes
exigiam a demissão do juiz
Tareq Bitar, responsável pela investigação da explosão
no porto da cidade, ocorrida
em 4 de agosto de 2020 devido a quantidades de nitrato de amônio armazenadas
irregularmente no local.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 – SETRE/SUDESB
Abertura: 27/10/2021 às 14h00min (horário de Brasília). Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e de reparo de condicionadores de ar split, com reposição eventual de peças e acessórios, assim
como, instalação de condicionadores de ar.. Família(s): 04.37 e 08.36. Local da Sessão: www.licitacoes-e.com.
br, Sistema do Banco do Brasil-BB, número do Pregão no BB nº 901760. O Edital poderá ser obtido através dos
sites www.licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.ba.gov.br. Os interessados poderão entrar em contato através do
e-mail: copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br ou telefone (71) 3116-9114. Salvador – BA. 14/10/2021 – Osvan Rodrigo
dos Santos Ramos – Pregoeiro da Sessão.

SUDESB
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

MISSÃO

China envia astronautas a
estação espacial amanhã
CARLOS GARCIA
Reuters, China

A China enviará três astronautas a uma estação espacial em construção amanhã
pela manhã, incluindo a primeira mulher a visitar a instalação em que a tripulação
deve permanecer durante
um período de pelo menos
seis meses.
Esta viagem se será a segunda de quatro missões tripuladas planejadas à estação espacial, que deve ser
finalizada até o fim do ano
que vem.
A
espaçonave
Shenzhou-13 será lançada à 0h23
de sábado (horário de Pequim), disse Lin Xiqiang,
porta-voz do Programa Espacial Tripulado do gigante
asiático.
Zhai Zhigang, de 55 anos,
que integrou a primeira leva
de astronautas chineses no
fim dos anos 90, será o comandante da missão, infor-

mou Lin.
Zhai será acompanhado
por Wang Yaping e Ye Guangfu, ambos de 41 anos. Wang
será a primeira mulher astronauta a visitar a estação
chinesa.

“Embarcação Divina”

A missão conhecida como Shenzhou-13, "Embarcação Divina" em
chinês, será a segunda missão espacialdeZhaieWangeaprimeira
de Ye.
AChinacomeçouaconstruiuo
que será sua primeira estação espacial permanente em abril, com
o lançamento do Tianhe, o primeiro e maior de seus três módulos.
Ligeiramente maior do
que um ônibus comum de
passageiros, o Tianhe será o
alojamento assim que a estação espacial estiver pronta.
A tripulação de três pessoas
da missão anterior Shenzhou-12 se hospedou em Tianhe durante 90 dias, entre os
meses de julho e setembro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES SINDICAIS

O Presidente do SINDHELI - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HELIÓPOLIS BAHIA, Agnaldo Almeida Santos, brasileiro, maior, solteiro, em pleno exercício na função de Professor,
matricula Funcional 3677, RG: 09.617.244.47, SSP-BA e CPF: 024.554.855-60, residente e domiciliado
no Povoado Farmácia, s/nº, Zona Rural, município de Heliópolis-Bahia, CEP: 48445-000, nascido em
19/11/1985, filho de Darivaldo Evangelista dos Santos e Maria Inocência Almeida Santos, no PIS/PASEP:
128.80423.76-9, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os associados (filiados)
quites com suas obrigações estatutárias, e nos termos da Por taria 17.593/24/07/2020, do Ministério
da Economia da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, (ME) per tencentes à base territorial
do Município de Heliópolis-BA, para par ticiparem da eleição da nova Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal do SINDHELI, para o triênio2022 a 2025. A eleição acontecerá no dia 18/12/2021, das 8:00 às
17:00 horas, na sede do sindicato, situado à Rua Regis Pacheco, nº 05, Bairro Centro, CEP: 48445-000
Heliópolis, BA. O registro de chapas deverá ser feito na sede do sindicato no prazo de 30 (trinta) dias,
contando da data de publicação deste edital, excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o último dia. Fica
estipulado o prazo de 3 (três) dias, após a publicação da relação das chapas registradas para eventuais
impugnações. O Sindicato funcionará de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 horas, para registro de
chapa e quaisquer esclarecimentos. A posse dos membros eleitos ocorrerá no dia 25 de fevereiro de
2022 em assembleia especifica para tal fim.
Heliópolis - Bahia em 13 de outubro de 2021.
AGNALDO ALMEIDA SANTOS – PRESIDENTE - CPF: 024.554.855-60

AVISO DE EDITAL – TJ-ADM-2019/63602
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar o inventário de bens
patrimoniais móveis, imóveis e do ativo intangível do Poder Judiciário do Estado
da Bahia, compreendendo a identificação, emplaquetamento, registro fotográfico,
avaliação e reavaliação, teste de recuperabilidade – “IMPAIRMENT”, definição da
vida útil e valor residual, com elaboração e fornecimento de planilhas e relatórios
e termos de responsabilidades, conforme orientação das legislações vigentes
emitidas pelo STN, NBC TSP e MCASP e migração das bases de inventário. O
Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Pregão Eletrônico nº 042/2021 – Acolhimento das propostas a partir de:
18/10/2021 às 08:00 horas. Abertura das propostas: 10/11/2021 às 09:30 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 10/11/2021 às 10:00 horas. (Horário de
Brasília). O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos:
www.tjba.jus.br: ícone: licitação – pesquisa e www.licitacoes-e.com.br.
Salvador, 14 de outubro de 2021.
Antonio Henrique Sampaio Garcia - Chefe do Núcleo de Licitação.

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO
DA BAHIA – SUDESB

AVISO DA 2ª SESSÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021 - (SETRE / SUDESB)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

A Comissão Permanente de Licitação, em razão da pandemia do novo Coronavírus, comunica aos interessados
que a 2ª sessão de abertura dos envelopes de habilitação da licitação supracitada, do Tipo: Menor Preço (fator
“k”). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, ARQUIBANCADA E DEMAIS ESTRUTURAS NO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JAGUARARI/BA. Família: 07.18, ocorrerá por videoconferência, a ser realizada
através do Microsoft Teams, que é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365.
O acesso aos procedimentos para uso da ferramenta pelos licitantes será feito pelo endereço eletrônico <https://
comprasnet.ba.gov.br/content/sessao-virtual>. Os licitantes participantes do certame presentes participarão da
sessão para abertura dos envelopes de habilitação, para deflagração do vencedor após análise, sendo a abertura da
sessão às 10h00min do dia 21/10/2021. Quaisquer dúvidas ou informações poderão ser obtidas através do tel. (71)
3116-9114 ou e-mail < copel.sudesb@sudesb.ba.gov.br >. Salvador-BA. 14/10/2021 – Osvan Rodrigo dos Santos
Ramos – Presidente da Comissão.

SUDESB
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261/2021 SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS A Secretaria Municipal de Administração de Juazeiro -BA, torna público que fará realizar
licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço por item, modo de disputa aberto-fechado. O edital
estará disponível no site: www.bll.org.br e no site https://doem.org.br/ba/juazeiro/editais. OBJETO: Registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de expediente de uso comum, a fim de suprir
necessidades das unidades que compõem a secretarias do município de Juazeiro-BA. Início de entrega das propostas:
dia 15 de outubro de 2021 às 08h00. Abertura e Julgamento das propostas: às 08h00 do dia 27 de outubro de 2021.
Início da sessão de disputa: às 10h00min do dia 27/10/2021. Informações através do telefone (074) 3612-3675, e-mail:
licitacao@juazeiro.ba.gov.br Juazeiro - BA, 15 de outubro de 2021. WENDELL BATISTA DE ARAÚJO SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 321/2021 SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS A Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA, através da Secretaria de Educação e Juventude, torna
público que fará realizar licitação na modalidade Pregão, forma Eletrônica, tipo menor preço, modo de disputa aberto.
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais locação de equipamentos de termo vaporização, através de empresa
especializada em serviços de desinfecção e higienização do ambiente nas Unidades escolares, sede da Secretaria de
Educação e Juventude (SEDUC), Escola de Formação e Ensino de Professores (EFEP) e Núcleo de Tecnologia Municipal
da educação (NTM). O edital estará disponível para download nos portais: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/
juazeiro/editais. Período de recepção das propostas: das 08h00 do dia 21 de outubro de 2021 às 08h00 do dia 03 de
novembro de 2021. Início da sessão de disputa: às 10h30min do dia 03/11/2021. Informações através do telefone (074)
3612-3675, e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro - BA, 15 de outubro de 2021. NORMEIDE ALMEIDA LIMA DE
CARVALHO Secretária de Educação e Juventude

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

PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 26-2021
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 27/10/2021, às 09:00hs (nove
horas), em sua sede, visando o REGISTRO DE PREÇO para Atender despesa com aquisição de
bobinas de etiquetas térmicas destinadas ao Laboratório Central, para futuras contratações, de
acordo com a conveniência e necessidade da administração pública municipal. O Edital e seus
anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/
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. Darlene Lima dos
Santos – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado, ainda, através do e-mail:
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 27-2021
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado, realizará licitação dia 28/10/2021, às 09:00hs (nove
horas), em sua sede, visando o REGISTRO DE PREÇO para Atender despesa com aquisição de
gêneros alimentícios destinados aos espaços do CRAS Irmã Dulce, Yolanda Pires, Esther Trindade
Serra, Casa do Bolsa Família - Cadastro Único, CREAS Chico Xavier e Serviço de Acolhimento/Família
Acolhedora – SERAFA, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e necessidade da
administração pública municipal. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço
eletrônico https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/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. Darlene Lima dos Santos – Pregoeira – Tel (77) 3441-8781. O Edital
pode ser solicitado, ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2021 - Será realizado no dia 27/10/2021 às 13:00, Pregão Eletrônico nº 019/2021,
tipo Menor Preço Por Lote. Objeto: Aquisição de equipamentos de comunicação para atender as necessidades
da Secretaria de Comunicação e aquisição de equipamentos de som e iluminação para atender as necessidades
da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos.
Número da licitação no portal do Banco do Brasil (BB licitações-e): 897554. Informações, das 08h às 12h. www.
conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br 14/10/21.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2021 - Será realizado no dia 28/10/2021 às 13:00, Pregão Eletrônico nº 020/2021,
tipo Menor Preço Global. Objeto: Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de
Educação, Cultura e Esporte, conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos. Número da licitação
no portal do Banco do Brasil (BB licitações-e): 897556. Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.
ba.gov.br licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br 14/10/21.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 021/2021 - Será realizado no dia 27/10/2021 às 11:00, Pregão Eletrônico nº 021/2021,
tipo Menor Preço Global. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação,
limpeza e remoção, consertos, manutenção, incluindo a substituição de peças e outros serviços de aparelhos
de ar condicionado, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Conceição do Coité,
Bahia, conforme as especificações constantes do edital e seus anexos. Número da licitação no portal do Banco
do Brasil (BB licitações-e): 901472. Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@
conceicaodocoite.ba.gov.br 14/10/21.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2021 - Será realizado no dia 27/10/2021 às 08:30, Pregão Eletrônico nº 022/2021,
tipo Menor Preço Global. Objeto: Locação de caminhão com cesto aéreo para atender as necessidades da Secretaria
de Infraestrutura, conforme especificações do Edital e seus anexos. Número da licitação no portal do Banco do
Brasil (BB licitações-e): 897555. Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.ba.gov.br licitacao@
conceicaodocoite.ba.gov.br 14/10/21.
PREGÃO PRESENCIAL - N.º 037/2021 - Será realizado no dia 28/10/2021 às 09h, Pregão Presencial, tipo Menor Preço
Global, Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município,
conforme especificações constantes no Edital e seus anexos.Informações, das 08h às 12h. www.conceicaodocoite.
ba.gov.br Email: licitacao@conceicaodocoite.ba.gov.br. 14/10/2021. Lívia Martins Carneiro – Pregoeira Oficial.

