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Bahia Farm Show recebe embaixador do Irã

No primeiro dia de Bahia Farm Show, terça-feira 
(31), o presidente da Feira e também da Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil 
Ranzi, recebeu o embaixador do Irã Hossein Gharibi.  
Essa é a primeira vez que um embaixador daquele país 
visita a feira agrícola demonstrando o fortalecimento 
do intercâmbio entre produtores do Oeste da Bahia.
“O Irã tem focado em fazer negócios em diferentes 
estados do Brasil. A Bahia é um estado muito impor-
tante para o Irã. Estou aqui para conhecer a feira e 
saber mais sobre o agronegócio desta importante re-
gião. Percebemos que pode haver um intercâmbio 
comercial entre os países para incrementar a comer-
cialização de diferentes culturas como milho, algodão, 
carne animal, setores em que pode haver cooperação 
entre o Irã e a Bahia. Quanto mais trabalhos, melhores 
resultados aparecem juntos”, pontuou o embaixador 
Hossein Gharibi.
Para o presidente da Aiba, o encontro é apenas o início 
das negociações que futuramente irão avançar e tra-

zer resultados positivos para os produtores baianos. 
“No intercâmbio comercial o embaixador já colocou 
à disposição produtos como ureia e cloreto. Também 
demonstrou interesse muito forte no algodão e no mi-
lho. Hoje foram apenas conversas iniciais e o impacto 
foi muito positivo. Temos um bom caminho pela fren-
te, a intenção dele é fazer negócio diretamente do Irã 
com o produtor rural”, concluiu Ranzi.
Serviço –  A Bahia Farm Show se estende até o próxi-
mo sábado (4). Ainda no primeiro dia está prevista a 
visita do presidente da República, Jair Bolsonaro e na 
quarta-feira (1), a abertura oficial com a presença do 
governador da Bahia, Rui Costa. O evento conta com 
exposição de tecnologia do setor agrícola, lançamento 
de produtos e serviços, extensa programação de pales-
tras e debates, leilões de gado de corte e de leite, den-
tre outros. Os ingressos para acesso ao evento custam 
R$ 20,00, e podem ser adquiridos de forma antecipa-
da, sem precisar pegar fila, pela internet no site, ou, 
presencialmente, no formato tradicional.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Prezados (as) Senhores (as): 
  

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE 
ERIVALDO BARBOSA 
DOMINGUES 

577.969.715-91 1348 018 038 

INDIANO FERNANDES BATISTA 039.364.335-26 648 008 006 
     

 
Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado. 
 

JARDIM MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM MADRI) 
CNPJ nº 16.455.638/0001-57, com escritório de representação localizado na Avenida 
Antônio Carlos Magalhaes, 5744, Jardins, Barreiras-BA, CEP: 47.803-000 (Próximo a 
Mercedes-Benz). 
 
Barreiras, 31 de maio de 2022. 

 
  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Prezados (as) Senhores (as): 
  

NOME CPF/CNPJ CONTR
ATO 

QUADRA LOTE 

PAULO ROBERTO SOARES DE BRITO 028.353.095-27 1519 018 007 
LISS RUANA FIGUEIREDO DA SILVA 
SABEL 

052.823.435-84 1859 003 001 

MANOEL MESSIAS DE JESUS 270.978.545-53 
 

1806 019 041 

MARCIO JESUS DA SILVA 012.011.335-05 947 006 036 
MARCIO JESUS DA SILVA 012.011.335-05 948 006 035 
MARIA RAQUEL RODRIGUES 032.724.465-83 2091 012 019 

 
Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, 
em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta 
publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de 
compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação e convocação tem o objetivo 
de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identificado. 
 

JARDIM NOVA AMERICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM NOVA 
AMERICA II ) CNPJ nº 14.056.494/0001-30, com escritório de representação localizado na 
Avenida Antônio Carlos Magalhaes, 5744, Jardins, Barreiras-BA, CEP: 47.803-000 (Próximo a 
Mercedes-Benz). 
 
Barreiras, 31 de maio de 2022. 
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                       Estado da Bahia 
           Município de Serra Dourada 
                      CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079 
                      CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br  
   

 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

DSP 034/2022. 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, após análise e julgamento 
das propostas de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/2021 e legislação pertinente e nas disposições do 
processo de Dispensa de Licitação nº 034/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços 
de Obra e Engenharia, para execução de Serviços de Reforma de uma passarela de caminhada, trecho entre o trevo com a 
BA-172 até a entrada da cidade de Serra Dourada, percorrendo uma extensão de 2200m aproximadamente, que serão 
executados conforme indicado nas planilhas orçamentárias EM ANEXO, decide declarar vencedor do certame a Empresa 
abaixo descrita; 
 
JAKSON SILVA DE SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ/MF Nº 17.251.623/0001-30, vencedor com a menor e única proposta 
apresentada com o valor global de R$ 93.383,40 (noventa e três mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) 
conforme planilha orçamentária e cronograma apresentado. 
 

Lote SERVIÇOS UND Quantidade R$ 
Unitário 

Valor Global 

Único Passarela de Caminhada Metro 2.200 42,447 93.383,40 
 TOTAL GERAL 93.383,40 

 
Critério de Julgamento, Menor Preço Global.  
Valor Global da Dispensa de Licitação: R$ 93.383,40 (noventa e três mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) 
conforme Ata e proposta apresentada.   
 
Serra Dourada/BA, 30 de maio de 2022. 
 
 
 
 

COMISSÃO: 
 
 
 

 
 

Andréia da Conceição Oliveira Souza  
Membro 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Luiz Roberto Teixeira da Silva 
Presidente 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Presidente CPL 

Decreto nº 1/2022 
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ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE CORIBE  

Município de Coribe 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 020/2022. 

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 
8.666/93, fará realizar pregão para o registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para 
o fornecimento de fogos de artifícios que serão utilizados em eventos a serem promovidos pelo Município de
Coribe - Bahia, abertura no dia 10/06/2022 às 08hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta 
Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2130, demais atos 
www.coribe.ba.gov.br. 

Coribe - Bahia, 27 de maio de 2022. 

Gesandro Soares de Carvalho 
Pregoeiro 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: L49DR2KQSM/REI1OSDIOXW

Segunda-feira
30 de Maio de 2022
2 - Ano  - Nº 3613

Licitações
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