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TELEFONIA As empresas compradoras alegaram divergências em informações
técnicas sobre os ativos; a Oi recebeu notificação e discorda da nova proposta

TIM, Claro e Telefônica
pedem redução de R$ 3,2
bilhões na compra da Oi

Olga Leiria / Ag. A TARDE / 25.8.2022

DA REDAÇÃO

As operadoras de telecomunicações TIM, Claro e Telefônica Brasil pediram uma
redução de R$ 3,2 bilhões no
preço da compra da Oi Móvel. De acordo com a CNN, as
empresas alegaram divergências em informações técnicas sobre os ativos.
Ontem, a Oi informou que
recebeu notificação das
compradoras referente ao
ajuste de preço pós-fechamento da operação. A empresa tem 30 dias úteis para
apresentar uma discordância sobre os pontos levantados pelas rivais e já adiantou que tomará as medidas
cabíveis, conforme a CNN.
Com a redução, a Oi teria
que devolver R$ 1,74 bilhão,
já que TIM, Claro e Telefônica Brasil já haviam retido
um montante para potenciais ajustes de preço de fechamento ou indenizações.
Desse valor, com a diferença
entre os R$ 3,2 bilhões notificados e o total retido pelas companhias, R$ 769 milhões seriam devolvidos à
TIM, R$ 587 milhões à Telefônica Brasil e R$ 383 milhões à Claro, da mexicana
America Móvil.

Discordância

A Oi também informou que
discorda veementemente
do valor alegado pelas compradoras e afirmou que os
ajustes apresentam “erros
procedimentais e técnicos”,
com “equívocos na metodologia, nos critérios, nas premissas e na abordagem adotada”.
As operadoras Telefônica
Brasil, Claro e TIM ganharam direito aos ativos da empresa no final de 2020, com
uma oferta conjunta de R$
16,5 bilhões, em um leilão
que contou apenas com a
oferta do grupo. O negócio
passou pelo crivo de reguladores incluindo a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).

Anatel prevê a
ativação do 5G
em todas as
capitais até 27
de novembro

Anatel libera tecnologia 5G em
mais sete capitais brasileiras
WELLTON MÁXIMO
Agência Brasil, Brasília

Mais sete capitais passam a
contar com a faixa 3,5 gigahertz (GHz) do 5G, também conhecida como 5G puro. A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel)
liberou ontem o lançamento em Aracaju, Boa Vista,
Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.
A decisão foi aprovada na
última quarta-feira pelo Grupo de Acompanhamento da
Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3,5 GHz
(Gaispi), liderado pela Anatel.
Agora, 22 capitais têm acesso
ao 5G puro. Apenas cinco capitais da Região Norte continuam sem a tecnologia:
Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém.

O cronograma oficial da
Anatel prevê a ativação do 5G
puro em todas as capitais até
27 de novembro. A data, no
entanto, poderá ser antecipada caso as operadoras consigam concluir a instalação
de antenas e de filtros antes
desse prazo, e o Gaispi autorize a liberação do sinal.

Parâmetros

Segundo a Anatel, as operadoras Claro, TIM e Vivo,
que arremataram as licenças nacionais da faixa 3,5
GHz no leilão realizado no
fim de 2021, precisam instalar um número mínimo
de antenas 5G em cada ca-

pital. Cada operadora deve
ativar pelo menos oito estações em Aracaju, cinco em
Boa Vista, 11 em Campo
Grande, oito em Cuiabá, 13
em Maceió, 14 em São Luís e
11 em Teresina.
O 5G puro oferece velocidade dez vezes maior que
o 4G, além de menor tempo
de latência (atraso) na resposta a comandos dos usuários. A tecnologia já é oferecida em 15 capitais: Brasília, Belo Horizonte, João
Pessoa, Porto Alegre, São
Paulo, Curitiba, Salvador,
Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis,
Recife, Fortaleza e Natal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021 /2022 - Torna-se público o Pregão Nº21-PE/2022, “Eletrônico”,
objeto: SRP para futura e eventual aquisição de combustíveis para suprir as necessidades das
Secretarias deste Município. Tipo Menor Preço por Item. Leis:10.520/02, 123/06 e 8.666/93.
Edital disponível em 21/09/2022 no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas até
03/10/2022 às 09:30. Pedro Ramos de Cerqueira – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
CNPJ N: 13.672.605/0001-70

PREGÃO PRESENCIAL

O pregoeiro oficial do Município de Una/BA, torna público o aviso do PP 054/2022, sob sistema
de Registro de Preços, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
instalação e manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos condicionadores de ar da Secretaria
Municipal de Educação e unidades de Ensino. - Data: 20/09/2022 - Horário: 10:30hrs - O edital na
íntegra está disponível para consulta e download no endereço eletrônico: https://www.una.ba.gov.
br/Site/DiarioOficialAnterior - Informações: licitacoes@una.ba.gov.br / www.una.ba.gov.br – tel.:
3236-2021 – Sede da Prefeitura Municipal – Caio Cézar Oliveira Santos – Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
CNPJ N: 14.197.768/0001-01

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022/SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejões realizará licitação em 30/09/2022 às 08h30min, Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Nº 963195 Pregão Eletrônico Nº 031/2022/SRP Objeto: Contratação de
empresa para aquisição futura e eventual de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e mobiliários
para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Brejões-BA, através do Sistema de Registro de Preços. O Edital encontra-se disponível no Por tal da Transparência (www.brejoes.
ba.gov.br e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licita.brejoes@
hotmail.com ou pelo Tel. 075 3654-2158. Brejões – BA, 20 de Setembro de 2022. Felipe de Jesus
Mascarenhas, Pregoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
C.N.P.J. Nº 14.380.828/0001-27

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada, fornecedora de veículos motocicletas (zero quilômetro),
destinados ao atendimento das necessidades do SAAE de Macaúbas-BA., conforme especificações, quantitativos, entrega e condições descritos no anexo I – Termo de referência, do Edital PP 005/2022. Tipo de
julgamento: Menor Preço Por Item. Data e horário do recebimento das propostas, documentos relativos à
habilitação e início da abertura dos envelopes: 04/10/2022 às 09:00 horas - horário local. Local: Sala de
Reuniões do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Rua Dr. Manoel Vitorino, SN, Centro, Macaúbas-BA. Edital disponível: http://diariooficial.macaubas.ba.gov.br/ ou http://www.saaemacaubas.ba.gov.br/
(transparência), e na sede desta Autarquia Municipal. Informações:
(77) 3473-1142 e email: saaemacaubas@yahoo.com.br / compraselicitacoes@saaemacaubas.ba.gov.br.
Macaúbas/BA, 19 de Setembro de 2022.
Acimária Cláudia Pereira dos Santos
Pregoeira

Atividade econômica
registra expansão de 0,6%
AGÊNCIA BRASIL
Rio de Janeiro

A atividade econômica cresceu 0,6% em julho, em relação a junho, de acordo com
o Monitor do PIB (Produto
Interno Bruto, soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país), apurado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e
divulgado ontem.
Na comparação com julho
de 2021, a economia evoluiu
3,1%, enquanto no trimestre
móvel encerrado em julho a
expansão foi de 3,3%. Em termos monetários, a estimativa é de que o acumulado do
PIB até julho de 2022 tenha
alcançado, em valores correntes, R$ 5.482.820.
Na avaliação da coordenadora da pesquisa, Juliana Trece, o crescimento do PIB em
julho refletiu, pelo lado da
oferta, o desempenho positivo da indústria e do setor de
serviços. “Serviços estão realmente puxando a economia.
Mas quando a gente olha pelo
lado da demanda, o consumo
está mais ainda impositivo;
de fato, o consumo de serviços”, informou Juliana à
Agência Brasil.
No entanto, ainda há uma
demanda reprimida, salientou. Esses dados indicam que
o desempenho da economia
em julho foi explicado principalmente pelo consumo,
padrão que tem sido observado ao longo do ano.
Juliana lembrou que, no
segundo semestre, já se esperava o início de uma desaceleração desse consumo,
mas o número de julho sinaliza que a economia ainda
está sendo aquecida por essa
parte de serviços.
“Não sabemos em que momento isso vai desacelerar. A
gente tem a expectativa de
desaceleração, por causa do
patamar elevado de juros,

mas o número de julho ainda
não mostrou essa expectativa se concretizando”.
Segundo a economista da
FGV, a expectativa é de que
essa desaceleração ocorra
em algum momento do segundo semestre e, mais forte ainda, em 2023. “Já neste
ano, a gente pode sentir essa
desaceleração. Mas, por enquanto, os números não estão mostrando isso”.

Consumo das famílias

O Monitor do PIB-FGV mostra que o consumo das famílias cresceu 0,5% em julho comparado ao mês anterior. Na comparação interanual, houve expansão de
3,6% em julho. No trimestre
móvel findo em julho, a evolução foi de 4,3%.
Na comparação trimestral, a FGV esclareceu que o
crescimento se deve ao desempenho do consumo de
produtos não duráveis e, em
especial, pelo consumo de
serviços. Na mesma comparação, o consumo de duráveis tem contribuído negativamente durante todo o
ano e o consumo de semiduráveis apresentou queda
em julho, após quatro trimestres móveis consecutivos de crescimento.
Emrelaçãoàformaçãobruta de capital fixo (FBCF), que
sinaliza a ampliação da capacidade produtiva da economia, o Monitor indica que
após cinco trimestres de alta,
elaseretraiuemjulho(-0,8%),
em comparação ao mês de
junho.
Na comparação interanual, a retração foi de 0,7%
em julho, enquanto no trimestre móvel encerrado em
julho, houve aumento de
2,3%. Nessa comparação, o
componente de máquinas e
equipamentos foi o único a
apresentar queda (-0,5%).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2022. Objeto: aquisição de material elétrico. Dia 29/09/22 às 10h. Edital/Certame: www.licitacoes-e.com.br. Informações: e-mail pmc.licitacoes1@gmail.com. Código de Rastreio BB
962807. Candeal/Ba, 16 de setembro de 2022. Lucilene Alves Gonçalves. Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO

Contrato TP172/22-01. PA 172/22. TP 08/22. Objeto: pavimentação asfáltica em tratamento
superficial duplo (TSD) com capa selante em ruas do povoado de Mata do Milho. Contratada: WTM-Construcoes e Transpor tes LTDA, com cadastro no Ministério da Fazenda sob o nº
13.582.689/0001-51. Valor total: R$476.885,51. Vigência: 06 meses, contados da assinatura do
contrato. Assinatura: 15/08/22. João Dourado/Ba, 16 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 13/2022. Processo licitatório 77/22. Menor preço global por lote. Dia 04/10/22 às 10h. Objeto:
fornecimento de materiais de escritório, didático e artesanato. Edital: www.licitacoes-e.com.br e www.teodorosampaio@
ba.gov.br. Teodoro Sampaio/Ba, 16 de setembro de 2022. Joseval Silva de Argolo Azevedo. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
PREGÃO PRESENCIAL 21/2022. Menor preço por lote. Objeto: Aquisição de medicamentos e material de
consumo. Dia 03/10/22 às 9h. Informações: na CPL, tel. 7436491201, e-mail: licitacao@uibai.ba.gov.br.
Uibaí/Ba, 20 de setembro de 2022. Jarbas da Silva Soares. Pregoeiro.

MONITOR DO PIB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 32/2022. Dia 29/09/22 às 9h. Objeto: aquisição de graxa, óleos lubrificantes e combustível tipo álcool, gasolina e óleo diesel, para o abastecimento da frota de veículos,
pertencentes ou locados a esta Administração. Edital: www.comprasbr.com.br e www.ibirataia.ba.
gov.br. Informações: na Prefeitura, Pç. 10 de Novembro, 09, Nova Ibirataia de Cima, tel. 7335372125
ou e-mail: licitacao@ibirataia.ba.gov.br. Ibirataia/Ba, 15/09/22. Marcelo de Oliveira Lima. Pregoeiro.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO INSTITUTO
SOCIAL ECO PEDAGÓGICO DE PESQUISAS E VIVÊNCIAS ESPELHO D’ÁGUA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Comissão Pró-Fundação de Instituto Social Eco Pedagógico de Pesquisas e Vivências Espelho D’Água
convoca amigos, vizinhos, voluntários e todos os brasileiros interessados na promoção social, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23/09/2022, às 09 horas em primeira convocação e
às 10 horas em segunda e última convocação, com qualquer numero de presentes, na Rua Ramal do Braz,
s/nº., Bairro Marambaia, município de Itacaré(BA), onde discutiremos e deliberaremos sobre a seguinte
ordem do dia: 1-Fundação da Entidade; 2-Denominação; 3-Leitura e aprovação do Estatuto Social; 4-Leitura
e aprovação da Ata de Fundação; 5-Apresentação do endereço da entidade; 6-Eleição e posse de sua primeira
Diretoria Executiva e seu Primeiro Conselho Fiscal. Conto com a presença de Todos. Itabuna-Ba, 20 de setembro de 2022.
Fernando Costa - Presidente da Comissão.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 – REPUBLICAÇÃO - Objeto: Registro de preços para futura e eventual aluguel complementar de veículos para atender as necessidades das Secretarias deste Município. Tipo: Menor Preço
global. Sessão: 04/10/2022 às 13:30hs. Licitação BB: 959714. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2022 – REPUBLICAÇÃO - Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de material odontológico para atender as demandas da Secretaria de Saúde. Tipo: Menor Preço global.
Sessão: 04/10/2022 às 08:00hs. Licitação BB: 959720. Endereço: www.licitacoes-e.com.br. Editais disponíveis
em: http://www.portaliop.org.br/diariopref/?id=3112 e https://www.licitacoes-e.com.br. Jeane Andrade do Nascimento – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ 13.797.188/0001-92

AVISO CHAMAMENTO PUBLICO Nº 005/2022

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ - BAHIA, no uso de suas atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09h, do dia 11 de outubro do ano de 2022, da Prefeitura Municipal,
localizada na Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia, reunir-se-ão a pregoeira e a equipe
de apoio, designados pelo Decreto nº 086 de 25 de maio de 2022, com a finalidade de receber documentos de habilitação, objetivando a permissão de uso de espaço público, em conformidade com a Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Lei Orgânica do Município de Nazaré – Bahia. Objeto:
CHAMAMENTO PÚBLICO, DO TIPO MAIOR OFERTA, a Permissão para exploração dos boxes construídos
e pertencentes ao Poder Público Municipal, na Praça de Alimentação localizados na Praça do Caxixis e na
Praça da Feira da Banana para venda de bebidas, alimentos e derivados, com 7,95 metros quadrados cada,
pelo período de 10 ( dez) anos prorrogáveis por igual período. O Edital completo poderá ser obtido através do
diário Oficial do município www.nazare.ba.io.org.br, Localizado sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 – Centro Nazaré - Bahia. Informação (75) 3636-2711. licitanazareba@gmail.com - Nazaré - Ba, 19 de setembro
de 2022. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas – Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial SRP nº 017/2022. Objeto: FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA SERVIÇOS
DE BUFFET, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PARA SUPRIR ÀS
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. Data:
04/10/2022 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.b.
Lapão-BA 19/09/2022. Ivanilson Carvalho Rocha – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ-BA
CNPJ: 13.922.570/0001-80

LICITAÇÃO Nº 099/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2022

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no fornecimento de
mobiliário de Alto Impacto, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino deste
município. Tipo: Menor preço por lote. Data: Abertura das propostas: 11/10/2022, às 09:00 hs; Inicio
da sessão para disputa: 11/10/2022, 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) 33352118. Andaraí-ba, 20/09/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

LICITAÇÃO Nº 100/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2022

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa realizará licitação em 04/10/2022 ás 9h00min,
de Brasília Local Sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br. N° da Licitação: 018-2022. Objeto: seleção
de propostas para aquisição parcelada de materiais permanentes para atender as necessidades das
secretarias municipais, através do Sistema de Registro de Preços, Informações: copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo tel. (75) 3648-2169. Divulgação dos outros atos -Diário Oficial - site: www.
dommacedocosta.ba.io.org.br. Leonardo de Jesus Santos - 20/09/2022 - Pregoeiro.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Trator Esteira, para o Município de Andaraí, para aperfeiçoar a compactação dos resíduos sólidos na disposição final, Meta do objeto do Convênio 895319/2019
- Ampliação e Modernização do Aterro Sanitário firmado com o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do
Ministério da Justiça, através da Caixa Econômica Federal. Tipo: Menor preço global. Data: Abertura das
propostas: 14/10/2022, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 14/10/2022, 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, 20/09/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Dom Macedo Costa realizará licitação em 06/10/2022 ás 9h00min,
de Brasília Local Sítio: https://www.gov.br/compras/pt-br. N° da Licitação: 019-2022. Objeto: seleção
das melhores propostas para eventual aquisição veículo zero km tipo van visando o atendimento das
necessidades da Secretaria de Municipal de Educação do Município de Dom Macedo Costa- BA,
Informações: copel.dommacedocosta@gmail.com ou pelo tel. (75) 3648-2169. Divulgação dos outros
atos -Diário Oficial - site: www.dommacedocosta.ba.io.org.br. Leonardo de Jesus Santos - 20/09/2022
- Pregoeiro.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Tratores Agrícolas e Implementos, meta do objeto do
Convênio 921242/2021 - Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos firmado com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tipo: Menor preço por item. Data: Abertura das propostas:
18/10/2022, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 18/10/2022, 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, 20/09/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, designada pela Portaria nº 001/2022 torna pública a realização da TOMADA DE PREÇOS
N° 007/2022. OBJETO: Contratação de Empresa para execução de obras e serviços de CONSTRUÇÃO
DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO 30 x 72 M, NO MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA/BA. DIA: 05/10/2022.
HORÁRIO: 08h30. LOCAL: Salão da Câmara Municipal de Vereadores. Edital e projetos disponíveis em: https://www.dommacedocosta.ba.gov.br/site/editais ou e-mail: copel.dommacedocosta@gmail.com. Dom
Macedo Costa – BA, em 20/09/2022. Leonardo de Jesus Santos - Presidente CPL.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário domestico, eletrodoméstico e de escritório, para atender ás necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através da
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Tipo: Menor preço por lote. Data: Abertura das
propostas: 20/10/2022, às 09:00 hs; Inicio da sessão para disputa: 20/10/2022, 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, 20/09/2022. Irlane Silva Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022

TOMADA DE PREÇOS 007/2022

LICITAÇÃO Nº 101/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022

LICITAÇÃO Nº 102/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2022

