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INTIMIDADE Ex-stripper leiloa suposta cueca
usada por príncipe Harry em Las Vegas
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LUTO Atriz e cantora foi protagonista de ‘Nos Tempos da
Brilhantina’, um dos musicais mais famosos de Hollywood

Olivia Newton-John,
estrela de ‘Grease’,
morre aos 73 anos

Robyn Beck / AFP

AGÊNCIA BRASIL
Estados Unidos

A cantora e atriz Olivia
Newton-John, que atingiu o
topo das paradas de música
pop nas décadas de 1970 e
1980 com sucessos como I
Honestly Love You e Physical
e estrelou o filme musical
Grease - Nos Tempos da Brilhantina, morreu ontem,
aos 73 anos, em sua casa no
sul da Califórnia.
A morte da artista nascida
no Reino Unido e criada na
Austrália foi anunciada na
conta dela no Instagram, dizendo que ela "faleceu pacificamente" em seu rancho
"cercada por familiares e
amigos".

Premiada

Newton-John, quatro vezes
vencedora do Grammy, revelou há alguns anos que um

Quatro vezes vencedora do Grammy, Olivia Newton-John lutava contra um câncer

Fãs homenageiam a atriz na Calçada da Fama
câncer de mama havia sofrido metástase e se espalhado
para suas costas, forçando-a a
cancelar apresentações. Cerca de 25 anos antes,
Newton-John se submetera a
uma mastectomia parcial e
estabelecera um centro de

BELICISMO

pesquisa e tratamento de
câncer na Austrália.
A artista começou a se
apresentar quando criança e
se tornou uma estrela global
depois de se mudar para os
Estados Unidos. Loira, de
olhos azuis e cheia de saúde,

ela conseguiu seu primeiro
sucesso em 1971 com If Not
for You, uma música de Bob
Dylan que também havia sido gravada por George Harrison.
Esse sucesso seria seguido
nos anos seguintes por Let
Me Be There, que lhe rendeu
um Grammy de melhor performance vocal country feminina; If You Love Me (Let
Me Know), e duas músicas
número 1 das paradas, Have

INVESTIGAÇÃO

As Forças Armadas da China
anunciaram ontem novos
exercícios militares nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan. O anúncio foi
feito um dia após o término
de seus maiores exercícios
para protestar contra a visita
da presidente da Câmara
dos Deputados dos Estados
Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé, na semana passada. As
informações são da Agência
Reuters.
O comando do Teatro
Oriental da China disse que
fará exercícios conjuntos
com foco em operações antissubmarino e de ataque
marítimo, confirmando os
temores de analistas de segurança e diplomatas de que
Pequim continuará a manter pressão sobre as defesas
de Taiwan.
O Ministério das Relações

Exteriores de Taiwan condenou a medida, afirmando
que a China cria crises deliberadamente, e exigiu que
Pequim interrompa suas
ações militares e "se afaste
do limite".
"Diante da intimidação
militar criada pela China,
Taiwan não terá medo nem
recuará, e defenderá com
mais firmeza sua soberania,
segurança nacional e modo
de vida livre e democrático",
disse o ministério em comunicado.

Mísseis balísticos

A visita de Pelosi a Taiwan na
semana passada enfureceu
a China - que considera a ilha
autogovernada como seu
território - que respondeu
com lançamentos de teste
de mísseis balísticos na região pela primeira vez, além
de abandonar algumas linhas de diálogo com
Washington.

modou muitos puristas de
Nashville.

Country e pop

Mas as críticas não a prejudicaram nas vendas quando ela passou das paradas
country para o pop, e a artista cimentou a aclamação
ao coestrelar com John Travolta em Grease, o filme de
1978 que se tornaria um dos
musicais mais populares da
história de Hollywood.

GUERRA

China anuncia exercícios Trump diz que sua casa
militares perto de Taiwan foi alvo de buscas do FBI
AGÊNCIA BRASIL
Taipé

You Never Been Mellow e I
Honestly Love You. A última
ganhou o Grammy de melhor performance pop feminina e de gravação do ano.
Newton-John também superou as estrelas country Loretta Lynn e Dolly Parton para ganhar o prêmio de cantora do ano da Country Music Association em 1974. O
improvável sucesso de uma
australiana na música country norte-americana inco-

FRANCE PRESSE
Washington

O ex-presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, disse, ontem, que sua residência na Flórida estava sendo
"revistada" por agentes do
FBI, o que ele classificou como um ato de "má conduta
processual".
"Estes são tempos escuros
para a nossa Nação, já que
minha linda casa, Mar-A-Lago em Palm Beach, Flórida,
está atualmente sitiada, sendo revistada e ocupada por
um grande grupo de agentes
do FBI", disse o ex-presidente
em comunicado publicado
em sua rede social, Truth.
"É uma má conduta processual", disse Trump, que
considerou o fato como "um
ataque dos democratas da
esquerda radical que, desesperadamente, não querem
que eu me candidate à presidência em 2024".

O FBI ainda não confirmou a ação nem informou
seu motivo. Trump está no
centro de uma série de investigações judiciais.
ODepartamentodeJustiça
americano investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos
por uma multidão de apoiadores de Trump, um incidente que também é investigado
por uma comissão da Câmara dos Representantes.
O procurador-geral Merrick Garland ainda não identificou um culpado.
"Temos que fazer todas as
pessoas que são criminalmente responsáveis prestar
contas por tentar anular
uma eleição legítima", afirmou Garland recentemente,
enfatizando que "nenhuma
pessoa está acima da lei".
O fato de Trump ter levado
pelo menos 15 caixas de documentos do governo para a
Flórida após sua derrota.

ONU amplia estimativa
de ajuda para a Ucrânia
FRANCE PRESSE

As Nações Unidas (ONU) revisaram, ontem, necessidades de ajuda humanitária de
emergência para a Ucrânia,
elevando o valor a US$ 4,3
bilhões até o fim do ano.
“As necessidades financeiras passaram de 2,25 bilhões [estimados em abril]
para 4,3 bilhões”, declarou,
no encontro diário com a
imprensa, Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio
Guterres.
A demanda de recursos
que a organização previu em
abril cobria o período de
março a agosto, mas agora as
necessidades foram estendidas até o final do ano, “devido ao agravamento da situação” e à chegada do frio,
explicou.
“Mais de um quarto da população ucraniana – 17,7 milhões de homens, mulheres

e crianças – precisará de ajuda humanitária nos próximos meses, ou seja, cerca de
duas milhões a mais que as
estimativas de abril”, insistiu a porta-voz.
De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da
ONU (Ocha, na sigla em inglês), 11,7 milhões de pessoas
receberam no país algum tipo de ajuda humanitária, ao
menos uma vez, entre o fim
de fevereiro e o fim de julho.
Após cinco meses de guerra, “as necessidades continuam aumentando”, afirma
no relatório de avaliação das
necessidades
publicado
nesta segunda-feira.
“Milhares de pessoas sofreram meses de hostilidades intensas, sem acesso
adequado a alimentos, água,
cuidados médicos, educação e outros serviços essenciais”, acrescenta o texto.

COMUNICADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE

O presidente da Fundação Carmélia Cardoso de Almeida, CNPJ nº 14.109.573/0001-62, e também
da Comissão de extinção, no uso de suas atribuições inerentes conferidas, comunica a quem possa
interessar que, a referida instituição, foi encerrada suas atividades, bem como a extinção em definitiva
da entidade.
Ademilton Rios da Silva
Presidente
Endereço para contato, Rua Castro Alves nº 268, Aptº 1205, centro Camaçari Ba – Tel (71) 986509929,
E-mail riosdy@hotmail.com

CNPJ N: 13.784.384/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
PREGÃO PRESENCIAL SRP 17/2022. REPUBLICAÇÃO. Objeto: aquisição de material e impressos gráficos. Dia 23/08/22
às 8:30h. Menor preço por lote. Informações/Edital: http://www.central.ba.gov.br/ // licitacaocentral7@gmail.com. Central/
Ba, 09/08/22. Anselmo Luiz Goes da Silva. Pregoeiro.

O Município de Maragojipe/BA, avisa que realizará licitação na modalidade Pregão Nº.49-PE/2022,
“Eletrônico”, objeto: SRP para a futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e correlatos
para atender as demandas dos Fundos e das Secretarias do Município. Tipo Menor Preço por Grupo/Lote. Leis: 10.520/02, 123/06 e 8.666/93. Edital disponível em 09/08/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até 19/08/2022 às 9:00 horas no site www.comprasnet.gov.
br. Maragojipe: 08/08/2022. Valnício A. Ribeiro – Prefeito – Jenivaldo F. de Vasconcelos – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
PREGÃO PRESENCIAL 20/2022. PA 68/22. Menor preço global. Objeto: serviços de transporte escolar. Sessão: 22/08/22
às 9:30h. Informações: licitacao@uibai.ba.gov.br, tel. 7436491201. Uibaí/Ba, 08 de agosto de 2022. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2022 A Comissão Permanente de Licitação do Município de
Serrolândia – Estado da Bahia, torna público através de seu Pregoeiro a Licitação Pregão Eletrônico nº 024/2022, a
qual tem como objetivo o fornecimento de trator retroescavadeira, 0 km, atendendo a necessidade do município de
Serrolândia-BA. O recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 17 horas do dia 09/08/2022. Abertura
das propostas por meio eletrônico: Às 09h00min do dia 22/08/2022. Início da Sessão de Disputa de Preços: Às
09h30min do dia 22/08/2022. Informações: O Edital do Pregão estará disponível a partir da sua publicação através
dos seguintes acessos: Portal eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Serrolândia-BA, pelo link: www.serrolandia.
ba.gov.br/; Junto à plataforma eletrônica de licitações do Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone (74) 3631-2733 e/ou e-mail: copelserrol@hotmail.com. Arthur Ferreira Silva
Oliveira dos Santos Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA

LICITAÇÃO Nº 079/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2022

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado de diversas potências, destinados para todas
as secretarias municipais. Tipo: Menor preço global. Data: Abertura das propostas: 22/08/2022, às 09:00
hs; Inicio da sessão para disputa: 22/08/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br,
Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/
e www.licitacoese.com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel. (75) 3335-2118.
Andaraí-ba, 09/08/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA

LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento com instalação de espelhos, portas e
janelas de vidro e alumínio para a Escola de Tempo Integral Bernardo Spector e Escola de Tempo Integral Fernando Gomes.Tipo: Menor preço global. Data: Abertura das propostas: 23/08/2022, às 09:00
hs; Inicio da sessão para disputa: 23/08/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.
com.br, Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.com.br/ e www.licitacoese.com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h
Tel. (75) 3335-2118. Andaraí-ba, 09/08/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 49/2022-SRP – ELETRÔNICO

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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 103/22 – CONDER
Abertura: 13/10/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS CORRESPONDENTES, NO ÂMBITO DOS CONVÊNIOS E
DAS OBRAS SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DE EQUIPAMENTOS E QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – DIURB
– 03 (TRÊS) LOTES, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DA 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, 08 de agosto de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA

Encontra-se no IML, cádaver não identificado, sexo
masculino, pardo, aparentando 65 anos, 1,70 de altura,
sem tatuagens, ainda não procurado por familiares.
IBIRAPUÃ - BA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 012-2022 – Menor Preço Global. Abertura: Dia 24/08/2022,
às 09 horas. Objeto: Construção de Unidades Habitacionais no Município de Ibirapuã / BA, conforme Convênio
nº 276/2022 celebrado com a CONDER. Os interessados poderão obter informação e o Edital no site http://
www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro - Ibirapuã Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.

CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO LOTE ÚNICO SRP Nº 009/2022
Objeto: para Registro de preços para eventual contratação de serviço de locação de equipamentos
e estruturas e materiais para a realização de eventos na cidade de Guaratinga-BA. Início de acolhimento das propostas: dia 09/08/2022, às 17h, Abertura das propostas: 19/08/2022, às 08h - Sessão da disputa dos lances dia 19/08/2022, às 10h - site www.licitacoes-e.com.br. Edital na sede ou
Diário Oficial/Demais atos: www.guaratinga.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Informações: licitacao@
guaratinga.ba.gov.br. 08/08/22. Ywério Campos - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ

AVISO DE ABERTURA. PREGÃO PRESENCIAL N°. 021/2022. OBJETO Contratação de empresa especializada para a disponibilização de Links de acesso à Internet, com o escopo de suprir às demandas
do Município de Mucugê, de acordo com os quantitativos e demais especificações constantes neste
edital e seus anexos. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 22/08/2022, às 09h. LOCAL: Sede da Pref.
Mun. de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado
de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, ou no portal da prefeitura no endereço http://
www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/, Mucugê/BA, 08 de agosto de 2022, Marinelia Paraguassú Novaes Oliveira - Pregoeira.

13.691.811/0001-28

REPUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA

O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Nº 069/2022 – P.A Nº 200/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço
para futura e eventual aquisição de computadores, impressoras e suprimentos de informática para atender
as necessidades do município; DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 19/08/2022 às 09:00 horas;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 19/08/2022 às 09:01 horas. Edital e informações: www.
casanova.ba.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de materiais de construção para distribuição aos
beneficiários do Programa Moradia Digna, de acordo com a Lei Municipal de Nº 62, de 31 de outubro
de 2011.Tipo: Menor preço por lote. Data: Abertura das propostas: 25/08/2022, às 09:00 hs; Inicio
da sessão para disputa: 25/08/2022, às 09:30 hs. Endereço Eletrônico: www.licitacoese.com.br,
Edital e Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: http://www.pmandarai.transparenciaoficialba.
com.br/ e www.licitacoese.com.br, Informações, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h as 18:00h Tel.
(75) 3335-2118. Andaraí-ba, 09/08/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

O município de Casa Nova, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, Nº 070/2022 – P.A Nº 201/2022, do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é o Registro de preço para
futura e eventual aquisição de medicamentos para atender as necessidades do município; DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: dia 22/08/2022 às 09:00 horas; INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:
22/08/2022 às 09:01 horas. Edital e informações: www.casanova.ba.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Anderson Nunes de Matos – Pregoeiro.

LICITAÇÃO Nº 081/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 064/2022

CÁDAVER IGNORADO

REPUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

13.782.461/0001-05
AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº. 006-2022.
A Prefeitura Municipal de Macaúbas/BA, torna pública a abertura de processo de licitação, modalidade Concorrência
n°. 006/2022, tipo menor preço, regime de empreitada por preço global, tendo por objeto: construção de Escola de
06 (seis) salas, no Distrito de Canatiba, com recurso estimado de R$ 2.685.800,03 ( dois milhões, seiscentos
e oitenta e cinco mil, oitocentos reais e três centavos), que será custeado por recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF. Conforme as especificações detalhadas no instrumento convocatório e anexos. Sessão inicial
09/09/2022, às 09:30h. Edital disponível https://pmmacaubas.transparenicaoficial.com.br/diariooficial_2021/index.
php?pagina=editais, http://macaubas.ba.gov.dr/licitacoes/ ou nesta Prefeitura. Informações (77) 98105-8098 ou
email: licitacao@macaubas.ba.gov.br. Macaúbas, 04 de agosto de 2022.
EDBÉRIO MARCONDES NASCIMENTO CAIRES
Presidente da CPL

