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CLIMA Cuba sofreu estragos no oeste e mais de 1 milhão de casas ficaram sem eletricidade nos EUA

Furacão Ian provoca ventos, ondas e
inundações catastróficas na Flórida
Fotos: Sean Rayford / Getty Images-AFP

PORT CHARLOTTE
France Presse, EUA

O furacão Ian, considerado
"extremamente perigoso",
tocou o solo na Flórida na
tarde de ontem, segundo o
Centro Nacional de Furacões
(NHC) dos Estados Unidos,
depois de já ter causado
inundações "catastróficas"
neste estado do sudeste
americano.
No mar, as más condições fizeram com que um
barco que transportava migrantes virasse. A guarda
costeira ainda procura por
20 pessoas desaparecidas,
enquanto outras três foram resgatadas e outras
quatro conseguiram nadar
até a costa, disseram as autoridades.
Na Flórida, Ian deixou
mais de um milhão de casas
sem eletricidade, segundo o
site especializado PowerOutage, que registra interrupções de energia nos Estados
Unidos.
O furacão Ian, que já devastou o oeste de Cuba nos
últimos dias, deve se deslocar para o interior da Flórida durante o dia e emergir
sobre o Atlântico ocidental
na noite de hoje, segundo o
NHC.

Extremamente
perigoso, Ian
chegou com ventos
de 240 km/h

Ansiedade

As ruas de Punta Gorda, no
sul do estado, onde alguns
pedestres ainda caminhavam ao meio-dia, esvaziaram-se repentinamente na
tarde de ontem, enquanto o
céu ficava cinza e as chuvas
se intensificavam, confirmaram jornalistas da AFP.
Em Naples, no sudoeste da
Flórida, imagens do canal
MSNBC mostraram ruas
completamente inundadas
e carros flutuando na correnteza.
As ondas provocadas pela
tempestade podem chegar a
mais de cinco metros no litoral, de acordo com o NHC,
enquanto 300 a 450 mm de
precipitação são esperados
no centro e nordeste da Flórida e até 600 mm em outros lugares.
"Essa é uma tempestade
da qual falaremos por muitos anos", disse o diretor do
Serviço Naiconal de Meteorologia (NWS), Ken Graham,
em coletiva de imprensa.

Fenômeno Ian tocou solo da Flórida como furacão e deixa um rastro de destruição
"É uma grande tempestade", disse o governador da
Flórida, Ron DeSantis, em
entrevista coletiva ontem.
"Claramente, este é um furacão muito poderoso que
terá consequências de longo
alcance", acrescentou.
Cerca de dez condados da
costa receberam ordens de

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SEMIÁRIDO NORDESTE II - CISAN
PROCESSO SELETIVO 003/2022 O consórcio intermunicipal do semiárido nordeste II, informa que está
aberto processo seletivo 003/2022 para cargos ligados aos contratos de infraestutura. Acesso https://
doem.org.br/ba/cisan e o https://cisan.com.br/.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 134/22 – CONDER
Abertura: 25/10/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA INTEGRADA A HABITAÇÃO, OBJETIVANDO
A CONSTRUÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA
– 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 30/09/2022. Salvador - BA, 28 de setembro 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 130/22 – CONDER
Abertura: 21/10/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS NA LOCALIDADE DE LAGOA QUEIMADA, NO MUNICÍPIO
DE SANTA INÊS – 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 29/09/2022. Salvador - BA, 28 de setembro 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 132/22 – CONDER
Abertura: 24/10/2022, às 09h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA
CUNHA – 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 30/09/2022. Salvador - BA, 28
de setembro de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 002/2021
Processo: TJ-ADM-2021/23053
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, através do Leiloeiro Sr. Maurício
Paes Inácio, JUCEB Nº11/0235150, torna público para conhecimento dos interessados
que fará realizar na forma do disposto, o Leilão nº002/2021, do tipo MAIOR LANCE
por lote para venda ao público bens móveis, classificados como inservíveis, obsoletos,
irrecuperáveis, antieconômicos, observadas as condições estabelecidas no edital, cuja
realização dar-se-á em 14 de outubro de 2021, às 10:00 (dez horas) horário local, através
do endereço eletrônico – https://www.hastaleiloes.com.br. Cópias do Edital poderão ser
adquiridas no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (www.tjba.jus.br – licitaççãopesquisa). Salvador, 16 de setembro de 2021.

evacuação durante a noite.
Deanne Criswell, chefe da
FEMA, a agência federal encarregada de gerenciar desastres naturais, disse que
Ian continuará sendo uma
tempestade "muito perigosa" nos "próximos dias".
As autoridades estão se
preparando "para os efeitos

históricos e catastróficos
que já estamos começando a
ver", enfatizou antes de Ian
chegar à terra firme.

Cortes de energia

Dos 11 milhões de clientes
na Flórida, 1.044.000 sofreram com cortes de energia,
informou a Powerouta-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 41/2022. Dia 13/10/22 às 9h. Objeto: aquisição de instrumentos de som para
filarmônica. Menor preço global. Edital: www.licitacoes-e.com.br, www.iraquara.ba.gov.br. Informações: na CPL,
Rua Rosalvo Félix, 74, de 8 às 12h. Iraquara/Ba, 29 de setembro de 2022. Zandra Vieira dos Santos. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA
CNPJ N: 13.634.985/0001-59

AVISO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO GLOBAL Nº 012/2022

Serviços médicos, exames e consultas Ocupacionais para os profissionais da Educação. Início de acolhimento das
propostas: dia 03/10/2022, às 8h, Abertura das propostas: 17/10/2022, às 08h - Sessão da disputa dos lances dia
17/10/2022, 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. 28/09/2022. Ywério Campos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 275/2022
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. OBJETO:
Fornecimento de equipamentos e ferramentas para atender as necessidades da borracharia e oficina do
município de Juazeiro/BA. Início de entrega das propostas: 29 de Setembro de 2022 às 08h00. Abertura
e Julgamento das propostas: 08h00 do dia 14 de Outubro de 2022. Disputa dia 14 de Outubro de 2022 às
09:00h. O edital está disponível para download nos sites: www.bll.org.br e https://doem.org.br/ba/juazeiro/
editais. Informações através do telefone (074) 3612- 3675, e-mail: licitacao@juazeiro.ba.gov.br. Juazeiro/
BA, 29 de Setembro de 2022 WENDELL BATISTA DE ARAÚJO Secretário Municipal de Administração

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 131/22 – CONDER
Abertura: 21/10/2022, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO MARIA ANTONIETA, LOCALIZADA NO BAIRRO CAJAZEIRAS XI, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – 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 29/09/2022. Salvador - BA, 28 de setembro de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERCON-BA - Cooperativa da Construção Civil do Estado da
Bahia, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o n°. 08.796.843/0001-58, no uso
de suas atribuições conferidas pelas normas legais e estatutárias, convoca os 71 (setenta e um) cooperados, em
condições de votar, conforme relação fixada na sede do Sinduscon-BA, situada à Rua Minas Gerais, nº 436, Pituba,
Salvador-BA, para participarem à Assembleia Geral Extraordinária da COOPERCON-BA, a realizar-se em 26/10/2022
(vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e dois), na sala virtual do Zoom, em primeira convocação, às 16h, com
a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 16h30min, com a
presença de metade mais 1 (um) dos associados; e em terceira e última convocação, às 17h, com no mínimo 10
associados presentes, para deliberação sobre as seguintes ordens do dia:
1.Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de 2021;
2.Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Salvador-BA, 29 setembro de 2022.
Ângelo Lorens Simões
Presidente da Coopercon-BA

ge.us em seu boletim publicado às 16h22 locais
(17h22 em Brasília).
O aeroporto de Tampa
suspendeu as operações na
terça-feira à tarde, antes da
chegada do furacão, enquanto o de Orlando fez o
mesmo às 10h30 de ontem
(11h30 de Brasília).
Em Cuba, a eletricidade
voltou gradualmente ontem, após 18 horas do apagão
total causado pelo furacão,
que atingiu a ilha matando
duas pessoas e causando danos significativos no oeste.
"Voltou!!!!!!!!", gritaram
moradores de Havana Velha, que correram para verificar seus freezers e o estado dos alimentos que armazenam.
Especialistas
apontam
que, à medida que a superfície dos oceanos se aquece,
aumenta a frequência de furacões mais intensos, com
ventos mais fortes e mais
precipitação, mas não o número total de furacões.
De acordo com Gary Lackmann, professor de ciências atmosféricas da Universidade Estadual da Carolina
do Norte, nos Estados Unidos, vários estudos mostraram uma "possível ligação"
entre as mudanças climáticas e um fenômeno conhecido como "intensificação
rápida", quando uma tempestade tropical relativamente fraca se fortalece.

Voos do
Brasil para
Orlando são
cancelados
Por causa do impacto do furacão Ian nos Estados Unidos, com o consequente fechamento do aeroporto de
Orlando, as companhias aéreas brasileiras Latam, Azul
e Gol tiveram que cancelar
voos com destino a Orlando,
na Flórida.
Segundo comunicado da Latam, os voos da companhia
marcados para ontem, 28, e
hoje, 29, foram afetados.
Com isso, os passageiros que
haviam adquirido passagens para os voos de ontemLA8127 - de Orlando (MCO)
para São Paulo (GRU);
LA2474 - de Lima (LIM) para
Orlando (MCO) e LA2473 - de
Orlando (MCO) para Lima
(LIM) podem optar por alterar a data da passagem
sem multa e sem diferença
tarifária. Eles também poderão alterar arotasem multa e com diferença tarifária
ou solicitar a devolução da
passagem.
Essa flexibilidade, informou a companhia, vai se estender a todos os passageiros de voos entre Orlando ou
Miami e o Brasil que acontecerem entre os dias 27 e 29
de setembro.
Em todos esses casos, os
passageiros vão poder optar
por alterar a data de sua passagem sem multa e sem diferença tarifária ou mudar a
rota sem multa e com diferença tarifária. A companhia também pede que os
passageiros verifiquem o
status de seu voo no site da
companhia antes de irem ao
aeroporto.

Aeroporto fechado

A Azul também publicou
um comunicado em seu site
informando que, por causa
do furacão, o aeroporto de
Orlando estará fechado ontem e hoje. Segundo a empresa, foram cancelados os
voos
AD8706
(Viracopos-Orlando) e AD8707 (Orlando-Viracopos), previstos
para ontem e hoje.
Em seu site, a companhia
solicita aos clientes “que
possuem voos nestas datas
que se atualizem através dos
canais oficiais e não se direcionem ao aeroporto nestas datas”. Segundo a companhia, é possível confirmar
o status do voo pelo aplicativo ou no link Minhas Reservas do site, utilizando o
código de reserva. Ela também informa que os clientes
impactados serão reacomodados em outros voos da
empresa, assim que a operação no aeroporto de Orlando for retomada.
LEIA MAIS NO PORTAL A ATARDE
WWW.ATARDE.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 24/2022. Menor preço por ítem. PA 751/22. Objeto: fornecimento de combustíveis
na microrregião de Ipirá-BA. Acolhimento das propostas: a partir das 8h de 03/10/22 até 8 de 14/10/22. Abertura: às 8h de 14/10/22. Sessão pública: às 9h30 de 14/10/22. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario, ou www.licitacoes-e.com.br, nº 964802 ou e-mail: compras.saogabriel@
gmail.com. Informações: das 8 às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132. São Gabriel/Ba, 29 de setembro de
2022. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
CNPJ N: 13.595.251/0001-08
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO – LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 133/22 – CONDER
Abertura: 24/10/2022, às 14h:30m. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE MARACÁS
– 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 30/09/2022. Salvador - BA,
28 de setembro de 2022. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 018/2022. Objeto: FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ORNAMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS
EVENTTOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. Data: 13/10/2022 as
09:00h na sala de licitações. Edital disponível no Site: www.lapao.ba.gov.
br/transparencia/compras/licitacoes. Informações: Setor de Licitações, fone:
(74) 99926-3809, cpl@lapao.ba.gov.br, – Lapão-BA 28/09/2022.
Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

PREGÃO ELETRONICO N.º 038/2022 - 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 aquisições de 02
analisadores hematológicos automáticos e 02 analisadores bioquímicos automáticos destinados
às necessidades do Hospital Municipal Hermenegildo Dias da Silva, na sede deste Município,
abertura no dia 17/10/2022 às 09hs00min. 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. Jaborandi - Bahia, 28 de setembro de 2022. Marcos Antônio Matos
da Silva – Prefeito.

