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O Brasil se prepara para celebrar, amanhã, os 80 anos
de um dos maiores ídolos
da canção popular do País,
o baiano Caetano Veloso.
O próprio artista irá festejar o 7 de agosto no palco,
com o especial Caetano Veloso 80 Anos, com transmissão, às 20h30, pelo canal por
assinatura Multishow e na
plataforma Globoplay, que
terá sinal aberto pela importância do show ao vivo.

ANOS
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FESTA País se prepara para celebrar.
Artista fará show ao vivo com os filhos

Em Salvador,
aniversário de
Caetano terá
programação no
Centro Histórico

Em Salvador, um dia especial está programado para
o Centro Histórico. “Comemorar 80 anos não é todo
dia, merece uma festa especial”, diz Takuyra Costa, chef
e dona do Boteco do Viajante, no Pelourinho, que terá
homenagens ao eterno tropicalista, culminando em
festa no largo Pedro Arcanjo,
a partir das 17h, com entrada
gratuita.
O evento terá discotecagem e palco aberto com
músicos
interpretando
canções do artista, bolo de
aniversário com direito a
parabéns, cardápio especial e um telão com o show

da noite, no qual Caetano
estará ao lado dos três filhos, Moreno, Zeca e Tom, e
com “canja” da irmã, Maria
Bethânia.
“Em Santo Amaro, mesmo quando Caetano não
estava na cidade no aniversário, Dona Canô celebrava. E ela fazia cardápio especial. Era muito animado,
tinha música, a gente se divertia muito, fazia a festa”,
conta Takuyra, nascida em
Salvador, mas santamarense “de coração”, amiga
da família Veloso.
Ela fala com entusiasmo
da organização, junto com
a TV Pelourinho, do evento

SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DA B AHIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021/2022
A Presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia - SASB, Marleide Santos no uso de suas atribuições
legais e estatutárias especificamente o art. 19, CNPJ: 13.7137.97-0001/16 convoca a categoria de Assistentes Sociais,
sediada na base de representação da entidade, a participarem da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas
2021/2022, a ser realizada no auditório do SINDPREV-BA, Rua Engenheiro Silva Lima, nº 04 – Nazaré, no dia 19/08/22, às
9h em 1ª convocação, e às 9:30h em 2ª e última convocação com qualquer número de presentes para apreciar e deliberar
sobre; a) Previsão Orçamentária; b) Analisar e Deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas do Sindicato;
c) Prestação de Contas; d) O que ocorrer. Salvador-Ba, 06 de agosto de 2022. Marleide Castro dos Santos - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA - BAHIA
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022

O Município de Itaquara/BA, torna público a prorrogação da Licitação, do Pregão Eletrônico nº 13/2021.
Objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços
de saúde do Município de Itaquara – Bahia, através do menor preço por lote, empreitada por preço unitário,
conforme termo de referência, (ANEXO I), por registro de preços, para readequação do edital. Interessados
obter informações e adquirir o edital no site www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas a partir do
dia 05/08/2022 às 11h, a abertura das Propostas para o dia 17/08/2022 às 10h e o Início da Disputa para
o dia 17/08/2022 às 10:30h Fone (73) 35432110.
Itaquara - BA, 05.08.2022.
Ana Rita Oliveira Costa
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2022 – RETIFICAÇÃO - 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 carnes para atender as necessidades das Secretarias
Municipais de Jaborandi, abertura no dia Onde Se Lê 17/08/2022 às 09hs00min, Leia Se 18/08/2022 às 09hs00min. O
edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77)
3683.2138/2212, demais atos https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2022 – RETIFICAÇÃO - 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 cartuchos, toners, toners refil e serviços de recarga de
cartuchos e toners destinados as demandas das Secretarias do Município de Jaborandi - Bahia, abertura no dia Onde
Se Lê 17/08/2022 às 14hs30min, Leia Se 18/08/2022 às 14hs30min. O edital completo encontra-se na sede desta
Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212, demais atos https://sai.
io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2022 – RETIFICAÇÃO - 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
presencial para registro de preços para futuras e eventuais aquisições de quatro veículos de passeio, três vans para
transporte de passageiros e quatro motocicletas para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Jaborandi,
abertura no dia Onde Se Lê 18/08/2022 às 09hs00min, Leia Se 19/08/2022 às 09hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro. Informações: (77) 3683.2138/2212,
demais atos https://sai.io.org.br/ba/jaborandi/site/diariooficial. Jaborandi - Bahia, 05 de agosto de 2022. Marcos Antônio
Matos da Silva – Prefeito.

ESTADO DA BAHIA

no Centro Histórico, que
segue tradição. Além da
festa, Takuyra vai fazer receitas que aprendeu com
Dona Canô e alguns dos
pratos preferidos do artista: “Moqueca de tainha,
feijoada, maniçoba do Recôncavo e frigideira de maturi”.

Parceiro do Pelô

A agenda começará de manhã. Um grupo de amigos
e fãs vão à Igreja da Nossa
Senho do Rosário dos Pretos para participar da tradicional missa de domingo.
“Estaremos na missa às
10h para agradecer pelos
80 anos de Caetano. E o padre Lázaro, da Rosário dos
Pretos, vai fazer uma homenagem”, afirma o pro-

Show ao vivo
com Caetano e
os filhos será
transmitido
pela Globoplay
(sinal aberto)
e Multishow
Apresentação,
amanhã,
começará às
20h30 e terá
‘canja’ de Maria
Bethânia

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

CNPJ N: 13.595.251/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 102/22 – CONDER
Abertura: 14/10/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO
HOSPITAL REGIONAL DO VELHO CHICO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA – 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 10/08/2022. Salvador - BA, 05 de agosto de 2022. Maria Helena de Oliveira
Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 100/22 – CONDER
Abertura: 31/08/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E INTERVENÇÕES EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA – 5ª ETAPA – 02 (DOIS) LOTES. 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 10/08/2022. Salvador - BA, 04 de agosto de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente
da Comissão Permanente de Licitação.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022- DPE/COPEL/ASCOM.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
publicidade, por intermédio de 01 (uma) agência, compreendendo o conjunto
de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade
aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio
da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios e iniciativas
ou de informar o público em geral, conforme quantitativos, especificações e
condições definidos na Seção II do Termo de Referência do objeto da licitação.
Data da Abertura: 23/09/2022, às 10:00h (horário local). Os interessados poderão
obter o Edital na sala da COPEL/DPE, no horário das 8:00h às 17:00h (segunda
a quinta-feira) e sexta-feira das 8:00h às 14:00h, na Av. Ulisses Guimarães,
n° 3386, Ed. Multicab Empresarial, Sussuarana, Salvador (BA), CEP 41.219400, ou pela internet no site: www.defensoria.ba.def.br. Informações através do
telefone: Tel. (71) 3117-9075. E-mail: copel@defensoria.ba.def.br. Salvador, 03
de agosto de 2022. Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA

COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, no uso das suas atribuições, comunica que abrirá
a consulta pública, a partir de 08 de agosto de 2022, pelo prazo de 30 dias, com o objetivo de receber contribuições para o aperfeiçoamento do edital e do contrato atinentes ao procedimento licitatório, na modalidade
Concorrência Internacional, sob a regência da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Embasa, bem como, pela Lei Federal nº 10.520/2002, esta,
no que couber, tendo por objeto a IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE
PRAIA DO FORTE (1ª ETAPA), COMPREENDENDO CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, ADUTORAS, TRATAMENTO E
MACRO DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA TRATADA PARA ATENDER TAMBÉM A OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO / BAHIA, no modelo de negócio de LOCAÇÃO DE ATIVOS, pelo prazo de 14 anos,
precedida de Execução de Obras de Infraestrutura e Concessão de direito real de uso.
O objeto da licitação visa atender o Contrato de Concessão assinado entre a Embasa e o município de Mata de
São João. O projeto beneficiará mais de 47 mil pessoas, universalizando a cobertura de atendimento cos serviços de abastecimento de água. Todas essas intervenções irão proporcionar melhoria na prestação do serviço
de abastecimento de água pela Embasa para localidades no município de Mata de São João / Bahia, com atendimento a empreendimentos em construção e a serem implantados, garantindo a segurança hídrica necessária
para os próximos 30 anos.
Os interessados poderão obter informações, esclarecimentos e acessos ao Edital, o contrato e os seus anexos,
além do projeto básico, a partir de 08 de agosto de 2022 exclusivamente pelo site da Embasa <www.embasa.
ba.gov.com.br>.
Sem prejuízo de manifestação, os interessados poderão encaminhar contribuições pelo endereço eletrônico
<siaapraiadoforte@embasa.ba.gov.br> à Comissão Especial de Licitação, até às 17h30min do dia 08 de
setembro de 2022, que serão registradas e consolidadas em relatório, posteriormente disponibilizado na Internet
ou entregue aos interessados mediante solicitação, de forma a preservar a transparência do procedimento e o
lançamento da licitação em data oportuna.
Salvador, bahia, 04 de agosto de 2022.
Rogério Costa Cedraz
Presidente da Embasa

sibilidades de repertório
são vastas, afinal, são quase 50 álbuns lançados em
mais de meio século de
música.
“Falam que Djavan é o
artista mais presente no
barzinho, mas eu diria que
ele e Caetano são os mais
tocados. Então, em nossa
celebração, quem quiser
chegar vai poder tocar. O
que importa é a homenagem”, complementa Badá.
O músico Zéu Lobo, que
vai participar da festa de aniversário no Pelô e promete
uma palhinha, é preciso na
síntese do significado dos
80 anos de Caetano: "O Doce
Bárbaro faz aniversário com
a mente que nunca envelhece e iluminado pelo poder da
criação, e ainda na estrada
com um show maravilhoso,
encantando com sua genialidade incontestável. O que
podemos desejar é muita
saúde e felicidade ao mestre”. É o que todos nós desejamos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

CNPJ N: 13.595.251/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 101/22 – CONDER
Abertura: 30/08/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL – PTS DE ACOMPANHAMENTO DE
OBRA, PÓS OCUPAÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - 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 09/08/2022. Salvador - BA, 05 de agosto de 2022. Maria Helena de Oliveira
Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAO
CNPJ N: 13.648.241/0001-93

AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITACAO PREGÃO ELETRONICO N° 009/2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
CNPJ 13.504.675/0001-10

dutor cultural Geraldo Badá, que também está participando da organização
das comemorações no Boteco do Viajante.
“Caetano é um parceiro
do Pelourinho. Ele diz que
o Pelô é uma joia que sempre deve ser lapidada. Colaborou com ações realizados aqui, como o Projeto
Axé, Balé Folclórico e agora
está ajudando a TV Pelourinho”, diz Badá. Ele se refere à convocação feita pela equipe do cantor e compositor baiano, em perfil
no Instagram, de apoio à
TV Pelourinho: “Já sabem o
que me dar de presente?
Faça uma doação para a
campa nha #SOSTVPelourinho, pois a TV Pelourinho precisa muito da nossa colaboração”, diz a postagem.
Segundo Badá, quem
chegar no Boteco do Viajante vai poder tocar. A
única condição é que seja
música de Caetano. As pos-

CNPJ 13.504.675/0001-10

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, no uso das suas atribuições, comunica que abrirá
a consulta pública, a partir de 08 de agosto de 2022, pelo prazo de 30 dias, com o objetivo de receber contribuições para o aperfeiçoamento do edital e do contrato atinentes ao procedimento licitatório, na modalidade
Concorrência Internacional, sob a regência da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Embasa, bem como, pela Lei Federal nº 10.520/2002, esta,
no que couber, tendo por objeto a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Gandu BAHIA, no modelo de negócio de LOCAÇÃO DE ATIVOS, pelo prazo de 27 anos, precedida de Execução de Obras
de Infraestrutura e Concessão de direito real de uso.
O objeto da licitação visa atender o Contrato de Programa assinado entre a Embasa e o município de Gandu,
em 20/06/2020. O empreendimento beneficiará cerca de 33 mil pessoas, universalizando a cobertura de atendimento com coleta e tratamento de esgoto de 0% para 90%, com a gradativa ligação dos imóveis à rede pública
a ser instalada. Todas essas intervenções irão proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população local
e a redução significativa de impactos ambientais no Rio das Almas, permitindo a ampliação das condições de
saneamento básico como forma de preservação da saúde pública.
Os interessados poderão obter informações, esclarecimentos e acessos ao Edital, o contrato e os seus anexos,
além do projeto básico, a partir de 08 de agosto de 2022 exclusivamente pelo site da Embasa <www.embasa.
ba.gov.br>.
Sem prejuízo de manifestação, os interessados poderão encaminhar contribuições pelo endereço eletrônico
<sesgandu@embasa.ba.gov.br> à Comissão Especial de Licitação, até às 17h30min do dia 08 de setembro de 2022, que serão registradas e consolidadas em relatório, posteriormente disponibilizado na Internet ou
entregue aos interessados mediante solicitação, de forma a preservar a transparência do procedimento e o
lançamento da licitação em data oportuna.
Salvador, bahia, 04 de agosto de 2022.
Rogério Costa Cedraz
Presidente da Embasa

O Município de Pedrão-BA torna público o aviso da Licitação na modalidade: Pregão Eletrônico n° 009/2022. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL, E, SEM EXCLUSIVIDADE,
SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEDRÃO. Data da sessão:
18 de agosto de 2022 ás 10:00hrs. O Edital encontra-se no site http://www.pedrao.ba.gov.br/diarioOficial e no setor de
licitação na sede da prefeitura de 2° a 6° feira, horário: 08:00 ás 12:00hrs. Informações: (75) 3428-2124/2316. Pedrão,
04 de agosto de 2022. Michele Evangelista dos Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
13.782.461/0001-05

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÕES ELETRÔNICOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAS, por seu pregoeiro e Equipe de Apoio, torna publico que realizará
os Pregões Eletrônicos, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, onde serão recebidas propostas,
nas datas e horários abaixo informadas :
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 036/2022 – Abertura de propostas no dia 17/08/2022, às
08h, Objeto: Aquisição parcelada de tubos e esgotos, visando atender demanda do Município de Macaubas.
PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇOS - Nº 037/2022 – Abertura de propostas no dia 18/08/2022,
às 08h, Objeto: contratação de empresa especializada em confecção de produtos gráficos e correlatos, em
atendimento as necessidades advindas das Secretarias Municipais.
Maiores informações no http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/, ou no endereço : Rua Dr Vital Soares 268 1º
andar, Centro, Macaubas-BA, no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 77-9 8105-8098.
Macaubas/Ba, 05 de Agosto de 2022.
MARCO ANTONIO LIMA DE MEDEIROS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 054/2022
A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos
interessadosem participar da licitação namodalidade PREGÃO
ELETRÔNICO nº 054/2022 – BB nº 954692, que tem por objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA
FORNECER LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE
GESTÃO NOS PROCESSOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE
PESSOAS, RELACIONADOS AO SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE
MÃO DE OBRA – SIMM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE BASE DE DADOS, TREINAMENTO,
SUPORTE E MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS
GERADAS PELO PÚBLICO DA REDE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS,
que a sessão de abertura do referido certame será no dia 19/08/2022 às 09:00
horas (Horário da Bahia). Os interessados poderão obter informações e/ou o
Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site: www.licitacoese.com.br e/ou http://doem.org.br/ba/alagoinhas/editais. Maiores informações:
tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br. AlagoinhasBA, 05/08/2022.Alesandra Conceição de Melo – Pregoeira Oﬁcial.

