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FEIRA CIDADÃ SERÁ REALIZADA
EM ITUAÇU NOS DIAS 26 E 27

A Praça Barão do Sincorá,
em Ituaçu, receberá nos pró-
ximos dias 26 e 27 de março,
a Feira Cidadã. Realizada pela
Prefeitura de Ituaçu, por meio
da Secretaria Municipal de
Saúde, e pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria
Estadual da Saúde (Sesab), a
feira conta ainda com o apoio
das Voluntárias Sociais da
Bahia (VS-BA).

Durante o evento, serão
oferecidos diversos serviços na
área da saúde, como rastreio
e cirurgia de catarata, consultas
com oftalmologistas, preventivo,
serviços de odontologia com
prótese dentária, triagem para
cirurgias eletivas (hérnia
iguinal, epigástrica e umbilical,
mioma, histerectomia e vesí-
cula), exames de imagens
(ECG, USG e Raio X), aferição
de pressão arterial, glicemia,

atendimento nutricional, fisio-
terapia, vacinação, teste rápido
de sífilis, hepatite e HIV e
atendimentos médicos. Aos
interessados, são necessários
o RG, Cartão do SUS, com-
provante de residência e a
solicitação de exames, para os
exames de imagens.

Além disso, a feira também

oferece serviços sociais, como
emissão da 1ª e 2ª da carteira
de identidade (RG), sendo
necessária a certidão de
nascimento ou de casamento
original em perfeito estado, sem
rasuras, 02 fotos 3x4 recentes.
O evento também contará com
brinquedoteca para os pe-
quenos e Espaço de Beleza.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CACULÉ RECEBERAM 3.500 KITS ESCOLARES

A Prefeitura de Caculé, por
meio da Secretaria Municipal
da Educação e Cultura,
realizou a entrega de Kits
escolares para todos os
alunos da Rede Municipal
de Ensino. Ao total, foram
cerca de 3.500 estudantes
da Educação Infantil ao 9º
ano, incluindo alunos do
Ensino de Jovens e Adultos
(EJA). Os kits são compostos
de cadernos, lápis preto e
coloridos, caneta hidro-
gráfica, apontador e régua.
Também foi realizada a
distribuição de cadernos
para os professores,
agendas e uniformes para
os funcionários, além de
livros do Programa Alfa e
Beto para os alunos da Pré-
escola ao 5º ano.

DOM BASÍLIO: NUCA VAI REALIZAR
AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 09/03

O Núcleo de Cidadania dos Adolescentes de Dom Basílio
(NUCA) vai realizar na próxima segunda-feira, dia 09, uma
audiência pública para debater o tema: "O Papel de Meninas e
Mulheres em Posições de Liderança". O evento será realizado
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, antigo
Clube Social de Dom Basílio, a partir das 9 horas. O Mobilizador
do NUCA, Wallas Moreira Ramos, participou da sessão ordinária
da Câmara de Dom Basílio, nesta quinta-feira (05), para convidar
a todos os vereadores e destacar que a audiência pública integra
a parte metodológica do Selo UNICEF - Edição 2017/2020,
como parte integrante do 'desafio 5: promover a educação
para a cidadania democrática #partiuMudar'. "O NUCA
proporciona a participação de adolescentes para que estes se
organizem em rede, discuta questões importantes para o seu
desenvolvimento, implementem ações e levem suas reivindicações
à getsão pública municipal', destacou Wallas Moreira.
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CÂMARA DE DOM BASÍLIO APROVA MOÇÃO DE PESAR
E PRESTA MAIS UMA HOMENAGEM A ZEZITO CAIRES

Na manhã desta quinta-
feira, dia 05, foi realizada a
segunda sessão ordinária da
Câmara de Vereadores de Dom
Basílio do ano legislativo de
2020. Os trabalhos do legisla-
tivo municipal foram iniciados
oficialmente no dia 20/02 e
a segunda sessão estava
marcada para ser realizada no
dia 27/02, no entanto foi
cancelada em razão do faleci-
mento do ex-prefeito e ex-
vereador Zezito Caires, ocor-
rido no dia anterior. A sessão
desta quinta (05) contou com
a presença de todos os verea-
dores: Marcão (Presidente),
Ney da Van, Dr. Silvio, Lôro,
Juvenal, Zilmar Chaves, Edy
Frutas, Chico da Ana e Gon-
çalo. Na oportunidade, foi
aprovada por unanimidade
uma Moção de Pesar, subscrita

por todos os vereadores, pelo
falecimento do ex-prefeito por
três mandatos, ex-vereador por
três legislaturas e Presidente da
Câmara de Dom Basílio José
Caires Araújo, popularmente

conhecido como Zezito Caires.
"Pessoa bastante conhe-

cida e respeitada por sua
conduta de dedicação à
família e a comunidade. Sua
ausência deixa desolados seus

familiares, amigos e conhe-
cidos, nos deixando como
exemplo seu modelo de vida
enquanto cidadão de bem,
homem de fé e alicerce da
família, ademais exerceu com

grande sabedoria por três
mandatos os cargos eletivos de
Vereador e Prefeito deste
Município", destacaram os
vereadores na Moção de Pesar
aprovada.

SAC MÓVEL PASSARÁ POR CARINHANHA E
PALMAS DE MONTE ALTO NA PRÓXIMA SEMANA
As carretas do SAC Móvel

passarão por Carinhanha, nos
dias 9 e 10, e Palmas de
Monte Alto, nos dias 12 e 13,
na próxima semana. Além
desses municípios, o SAC
Móvel também passará por
outras 7 cidades, confira a
programação ao final da
matéria.

O SAC Móvel oferece os
principais serviços da rede,
como emissão de carteira de
identidade (primeira e demais
vias), CPF e certidão negativa
de antecedentes criminais,
além do atendimento para a

Ouvidoria Geral do Estado
(OGE) e Ceprev. O aten-
dimento será de 8h às 18h
com distribuição de 250
senhas diárias. Devido a uma
mudança de sistema, as car-
teiras de identidade serão
entregues no prazo de 15 a
30 dias. O prazo exato e o
local de entrega será discrimi-
nado no Protocolo de Aten-
dimento entregue ao cidadão.

PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO:PROGRAMAÇÃO: Iuiu
- Dias 5 a 7/03; Carinhanha
- Dias 9 e 10/03; e Palmas
de Monte Alto - Dias 12 e
13/03.
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GUANAMBI: PREFEITO JAIRO MAGALHÃES PRESTOU
CONTAS DO MANDATO EM ENTREVISTA A RADIALISTAS

O prefeito Jairo Magalhães
participou de uma rodada de
entrevistas em programas das
rádios do município (104 FM,
106 FM, 96 FM, Alvorada FM
e Cultura FM), onde foi
sabatinado sobre ações da
gestão em 2019 e o programa
de obras a serem executadas
em 2020. Na ocasião, Jairo
destacou aos ouvintes que
apesar de ter sido um ano
difícil para todos os muni-
cípios, teve oportunidade de
realizar muito. "Foi o primeiro
ano do novo governo federal,
no estado um novo mandato
de reorganização das priori-
dades, assim, trabalhamos só
com os recursos próprios e
foram mais de 200 realiza-
ções, na saúde, na educação,
na mobilidade urbana, recorde
de pavimentação, redes de

Jairo aproveitou também para convidar a população para a entrega do Complexo Viário de mobilidade
urbana e a nova UBS do Bairro BNH, neste sábado, dia 07, às 19h.

água, pontes, enfim, avanços e
vamos honrar todos os com-
promissos até o final do
mandato", explicou o prefeito.

Jairo destacou ainda que
a parceria com o governo do
estado, através dos deputados
Charles Fernandes (federal) e
Ivana Bastos (estadual), viabi-
lizou importantes conquista
como o Corpo de Bombeiros
e os voos regionais no Aero-
porto, onde foram feitos valio-
sos investimentos. Durante as
entrevistas, acompanhado do
Secretário de Saúde André
Moitinho e do Vice-prefeito
Hugo Costa, o prefeito convi-
dou a população para o ato de
entrega do Complexo Viário de
mobilidade urbana e a nova
Unidade de Saúde do Bairro
BNH, que será realizada neste
sábado, dia 07, às 19 horas.

CODEVASF ESTRUTURA VIAS DE ACESSO A
LOCAIS TURÍSTICOS DA CHAPADA DIAMANTINA
As comunidades rurais do

município da Chapada Dia-
mantina, estão recebendo
investimentos de cerca de R$
2,4 milhões da Companhia de
Desenvolvimento dos vales do
São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf) para melhoria dos
acessos a 167 povoados. A
ação da Codevasf vai melhorar
a locomoção de pessoas e
mercadorias entre os povoa-
dos e também até a sede do
município, onde são realizadas
feiras livres para comércio de
produtos da agropecuária
familiar, além de facilitar o
acesso de turistas à região. As
ações incluem serviços de
terraplanagem e revestimento
primário (encascalhamento) de
estradas vicinais para a cober-
tura de aproximadamente
283,4 mil m2 de estradas. Os
recursos são oriundos do
Orçamento Geral da União
(OGU), repassados à Codevasf
por meio de Emenda Parlamen-
tar. O prazo previsto para con-
clusão das obras é de um ano.

Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União, repassados à Codevasf por meio de Emenda
Parlamentar. (Foto: Divulgação / Codevasf)

Campo Formoso possui
167 povoados, segundo o
IBGE, entre eles: Queixo
Dantas, Poços, Tiquara, a
comunidade quilombola de
Lage dos Negros, Brejão da
Caatinga, Lagoa do Porco,
Tuituba, São Tomé e Caraíbas.
O povoado de Lage dos
Negros, distante quase 100
Km da sede do município, é
uma comunidade que reúne
cerca de 17 mil remanescentes
de Quilombolas que ainda
mantêm suas tradições, prin-
cipalmente na atividade econô-
mica da cultura do sisal e
criação de caprinos. Nas
proximidades estão localizadas
a Gruta da Barriguda e a Toca
da Boa Vista, que atraem
turistas e estudiosos de várias
partes do país devido à beleza,
extensão e à presença de
fósseis no interior dessas
cavidades. A região é consi-
derada pelos turistas de uma
beleza natural ímpar, princi-
palmente nos locais próximos
aos vales dos rios Salitre e Pacuí.

Segundo o superinten-
dente regional da Codevasf
em Juazeiro, Elmo Nascimento,
os investimentos da Compa-
nhia devem estruturar a ati-

vidade turística na região da
Chapada Diamantina. "Essa
ação também vai facilitar o
acesso de visitantes a alguns
pontos turísticos do município,

como a Toca da Raposa,
parque do Boqueirão da Onça,
alguns sítios arqueológicos
reconhecidos pelo IPHAN e
aos parques eólicos", destacou.
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PARAMIRIM: GRUPO ESCOLAR PASSA POR REFORMA

O Grupo Escolar Professor
José Cândido Vieira está
passando por obras de refor-
ma, como reparo e troca do
telhado, troca do antigo forro
de madeira com cupins por
forro de PVC em três salas e
banheiros, reparos nas paredes
internas e externas, nivela-
mento do piso da entrada e
pintura, pintura geral, instalação

A escola também foi contemplada com 182 jogos de carteiras adaptadas para a faixa etária das
crianças. O investimento está sendo realizado pela Prefeitura. (Fotos: Divulgação)

de refletores na fachada da
frente, troca de fechadura,
dentre outras. A escola também
foi contemplada com 182
jogos de carteiras adaptadas
para a faixa etária das crian-
ças. O investimento está
sendo realizado pela Pre-
feitura de Paramirim.

Atualmente, a escola conta
com 181 alunos matriculados

no primeiro e segundo ano do
Ensino Fundamental I, nos
turnos matutino e vespertino.
A diretora da escola Arlete
Souza destacou sobre a im-

portância da reforma. "Uma
estrutura bem cuidada, in-
fluencia diretamente no in-
teresse dos nossos estudan-
tes. O ambiente torna-se mais

atrativo e o aluno passa a ter
mais vontade de estar na
escola. Isso reflete no seu
desempenho e aprendizado",
afirmou a diretora.

BRUMADO: JUSTIÇA CONDENA TRÊS PESSOAS POR
OFENSA AO PREFEITO EM GRUPO DE WHATSAPP

Três pessoas foram con-
denadas porque uma delas
chamou o prefeito de Bru-
mado,  Eduardo Vasconcelos
(PSB), de "corrupto" em um
grupo de whatsapp, chamado
'Política de Alto Nível'.  Segun-
do a decisão judicial, Flavio
Alves Meira compartilhou a
notícia "Vasconcelos terá que
devolver mais de R$ 4 milhões
aos cofres públicos", seguida
da mensagem "vc não tem
corrupto de estimação, com-
partilhe".

Para o juiz de Direito
Rodrigo Souza Brito, respon-
sável pela ação, "não há
dúvidas que o compartilha-
mento da reportagem enqua-
dra-se no exercício legítimo da
liberdade de expressão".
"Contudo, incluir uma 'tag'
indicando que o autor é
corrupto ultrapassa o limite
legítimo do exercício do direito

Flavio foi condenado a R$ 2 mil enquanto os administradores do grupo 'Política de Alto Nível',
Douglas e Valdinei, foram condenados a R$ 750, cada.

fundamental e ofende a honra
do demandante", analisou.
Dessa forma, o magistrado
condenou o réu a pagar R$ 2
mil, com o acréscimo de juros
de 1% ao mês desde a referida
mensagem e correção mo-
netária pelo INPC desde a
publicação da sentença.

Porém, Meira não foi o
único condenado. Os dois
administradores do grupo,
Douglas Gomes e Valdinei
Souza Junior, terão que pagar
R$ 750 cada um a Vascon-
celos. Para o magistrado,
"embora a mensagem não
tenha sido compartilhada
pelos réus, estes eram os
administradores do grupo,
motivo pela qual deveriam
excluir a postagem (caso
possível) e excluir o usuário
imediatamente, impedindo e
reduzindo a propagação dos
danos". De acordo com a

sentença, eles permanecerem
inertes e só excluíram Meira

do grupo quando tomaram
conhecimento da ação judicial

apresentada pelo prefeito. Em
ambos os casos, cabe recurso.
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DIVULGADA PROGRAMAÇÃO
DA DOM BASÍLIO FOLIA 2020

A Prefeitura de Dom
Basílio anunciou nesta

terça-feira (03), por meio
de suas redes sociais, a
programação oficial da

Micareta Dom Basílio Folia
2020. A festa, que

ocorrerá nos dias 04 e
05 de abril, comemora os
57 anos de emancipação
política do município. O

Trio Oásis correrá pela
Praça São João e pela

Avenida 7 de abril no
sábado, dia 04, com

Bandaê, Guig Ghetto,
Donas do Bar e Renan

Moreira, e no domingo,
dia 05, com Magnatas,
Chiclete com Banana,

Fann Estourado e Paulo
Aguiar.

RIO DE CONTAS: VEREADOR VINÍCIUS COSTA DENUNCIA
CASO GRAVE CONTRA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Na sessão desta segunda-
feira, dia 02, o Vereador
Vinícius Costa denunciou um
fato grave, ocorrido no Hos-
pital de Rio de Contas. Se-
gundo o Vereador, no dia 15/
02, deu entrada no referido
hospital uma criança recém
nascida, que tinha sido parida
pela mãe em via pública e
levada pelo pai, nos braços,
tamanho era o seu desespero
naquele momento. Ainda
segundo o vereador, não se
sabe ao certo se o recém-
nascido chegou ou não com
vida ao Hospital de Rio de
Contas, mas o fato é que, ao
invés de encaminhar o corpo
para o IML de Brumado, o
mesmo foi entregue à família
para que fosse sepultado, sem
que, contudo, fosse fornecida
a guia de sepultamento.

"Sabe quando essa guia
foi expedida? Até hoje ainda
não foi e a criança foi se-
pultada sem guia de sepul-
tamento", disparou o Vereador
Vinícius Costa. Ainda segundo
ele, o caso estaria sendo
mantido em sigilo pelo Diretor
Administrativo do Hospital de
Rio de Contas, Adílio Apare-
cido da Silva. "O Diretor pediu
a algumas pessoas que aguar-
dassem, sob a justificativa de
que estaria pensando numa
solução. Pediu ainda que não
comentassem com ninguém
para que o assunto não che-
gasse ao conhecimento da
oposição. Se não quer que a
oposição saiba, é porque boa
coisa não é", afirmou o Vereador

Ao final da sua fala, o
Vereador Vinícius Costa fez um
requerimento solicitando a
convocação do Diretor Admi-

nistrativo para prestar esclare-
cimentos, solicitando ainda
que o Município fosse oficiado
a dar acesso aos vereadores
do livro onde ficam registrados
os nascimentos e óbitos do
Hospital de Rio de Contas, bem
como pediu que uma cópia da
sua fala seja encaminhada para
o Ministério Público e para a
Polícia Civil para que inves-
tiguem o caso. "Eu não sou
polícia, não sou promotor e
não sou juiz. A minha obri-
gação é levar as denúncias ao
conhecimento das autoridades
para que investiguem. Por isso,
criei um canal de denúncia,
através do qual qualquer
pessoa pode denunciar e
tenho garantido a essas
pessoas o total anonimato, de
forma que elas se sintam
seguras em fazer suas denún-
cias", destacou Vinícius Costa.

RECÉM-NASCIDO PARIDO EM VIA PÚBLICA FOI SEPULTADO SEM AUTÓPSIA,
GUIA DE SEPULTAMENTO E ATÉ HOJE OS PAIS ESTÃO SEM CERTIDÃO DE ÓBITO

CONDEÚBA: APOSTADOR
LEVA MAIS DE R$ 1,4
MILHÃO NA QUINA

Uma aposta realizada em Condeúba, no centro sul
baiano, está entre as três que dividem o prêmio de R$
4.319,827.98 do Concurso 5208, da Quina, sorteada
neste último sábado, dia 29. O sorteio estava acumulado
e cada um dos três ganhadores que cravaram as dezenas
33, 44, 45, 77 e 78 receberá o prêmio de R$
1.439.942,66.
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STUFFBROWN MINERAÇÃO LTDA, CNPJ Nº: 15.186.499/
0001-40, torna público que está requerendo a SEMAR -
Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio
Ambiente, DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, o pedido
da Licença Ambiental de Operação de Extração de granito e
beneficiamento associado, localizada na Estrada Brumado/
Suçuarana, BR 030 KM 16 - Brumado, CEP: 46.100-000 -
Brumado Bahia.

Nilson Oliveira Leite
CPF nº. 947.672.035-20

Sócio Gerente

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
DE OPERAÇÃO
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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO 002/2020-FMS - O Município de Poções - Bahia, em conformidade
com o que dispõe a Constituição da República, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 8.080/1990 e nº 8.142/
1990; Decreto Municipal N. 374 de 10 novembro de 2017; as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações,
torna público aos interessados que está procedendo ao chamamento público a fins de CREDENCIAMENTO tendo como objeto:
Contratação de empresa e/ou pessoas físicas para prestação de Serviço na área de Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
para atender as necessidades do Município de Poções, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde, com início a partir
do dia 09/03/2020, das 8:00h às 14:00h, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Cardeal da Silva, N. 75. Centro,
Poções-Ba, CEP 45.260-000 - Departamento Administrativo e Financeiro, aos cuidados do(a) Presidente da Comissão Especial
de Credenciamento. O edital estará disponível no diário oficial do município no link: http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/
licitacoesNovo e/ou http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario. Jorge Luis Santos Lemos - Secretário
Municipal de Saúde/Gestor do Fundo Municipal de Saúde. Poções, BA - 06/03/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 03/2020 - Objeto: credenciamento de serviços de
plantão médico presencial para o hospital municipal. Data: 16/03/2020. Horário: 09 h. Critério: menor preço unitário. Edital e
anexos disponíveis na sede da prefeitura no horário de 08 às 12 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone:
(77) 3466-2151. Jacaraci, 02 de março de 2020. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futuro fornecimento de material esportivo e de premiação, conforme especificações, quantidades
e condições do edital e anexos. Data: 17/03/2020. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua
Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta. Site
www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 04 de março de 2020. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos
e materiais permanentes para fisioterapia, conforme edital e anexos. Data: 18/03/2020. Horário: 08 h. Critério: Menor Preço por
Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de
Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 12:00h
de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 06 de março de 2020. João Paulo da Silva
Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS – LOTE 07 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2020 - A
Prefeitura  Municipal  de  Ituaçu CONVOCA  a  empresa SELMA CRISTINA LUZ COSTA BRITO, inscrita noCNPJ: 18.158.906/
0001-02 a apresentar amostras do Lote 07 a qual foi classificada em 2º lugar, pelo fato dasamostras apresentadas pelo primeiro
colocado terem sido reprovadas pelo CAE – Conselho de AlimentaçãoEscolar. Prazo de entrega: 48 horas. Ituaçu - Bahia, 03
de março de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.Edic ̧  ~ao 921 — Ano 603 de marc ̧  o de 2020P ́ agina 3Certificac ̧  ~ao
Digital: LGMT5BB5-2GKPEWAV-34LF95NH-EIAZXLONVers ~ao eletrˆonica disponível em: http://www.ituacu.ba.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Presencial nº 011/2020 – locação de equipamentos
pararealização  da  Feira  das  Voluntarias  Sociais  da  Bahia  –  Feira  Cidadã  -  nos  dias  26  e  27  de  março  de  2020.Informações
na sede da Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 ou através do e-mail: licitacaoituacu@gmail.come tel: 77 3415-2418/2320.
Abertura dia 17 de março de 2020 às 09:00 hs. Ituaçu - Bahia, 03 de março de 2020.Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2020 - O pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a
licitação; Modalidade: Pregão Presencial nº 3/20-PA 12/20; Tipo menor preço por lote; Objeto:  registro de preços para futura e
eventual aquisição de materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção das atividades desportivas, recreativas promovidas
pelos órgãos da Prefeitura Municipal; Abertura: 13.3.20 às 9 h; Local: Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Condeúba/BA,
Setor de Licitações. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br

ou na íntegra no Diário Oficial do Município de Condeúba - BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo
serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 3.3.2020. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

EXTRATO DO AVISO DO 3º TERMO ADITIVO - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2019 - O Município de Condeúba torna público aos
interessados o 3º Termo Aditivo ao Edital de Credenciamento nº 001/2019; Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo,
a prorrogação por mais 12 (doze) meses, até dia 08/03/2021, do Edital de Credenciamento de nº 001/2019, cujo objeto é o
credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de
Consultas Médica Especializada e Realização de Exames Específicos, para cobertura dos serviços prestados pela rede
Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde, abrangendo as
especialidades atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do credenciamento, vierem a integrar os serviços
disponibilizados pelo Município; DA ALTERAÇÃO: Fica alterada a cláusula décima quinta, item 15.1, que passará a vigorar com
a seguinte redação: 15.1. O presente credenciamento terá vigência até 08 de março de 2021, sendo que durante toda a vigência
do presente edital de credenciamento será aceito o credenciamento de novos profissionais, que serão incorporados ao regime
de rotatividade, sendo que somente iniciarão os trabalhos no mês subsequente a solicitação de CREDENCIAMENTO.. Para
maiores informações entrar em contato com a CPL, localizada a Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Centro, no
Município de Condeúba, de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 horas. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura,
através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br ou na integra no Diário Oficial do Município de Condeúba - BA
(www.condeuba.ba.io.org.br). Os demais atos deste processo serão publicados no DOM.  Condeúba, BA - 3.3.2020. Antônio
Alves de Lima - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, torna público a abertura da Licitação na Modalidade
Tomada de Preços nº 002/2020 do tipo menor preço Global, para o dia 20/03/2020, às 09:30h na Sede da Prefeitura, Fone: (77)
3443-1010. OBJETO: Contratação De Empresa De Engenharia Para Prestar Serviços Na Pavimentação De Ruas Em Paralelepípedo
Com Drenagem Superficial Nas Localidades Rua 03 E Rua 04, Distrito De Vila Mariana, Munícipio De Caraíbas Bas, de acordo com
as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do email: licitacaraibas17@gmail.com. Edital
e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Caraíbas-Ba, disponível
no site http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

ATO LICITAÇÃO IMPUGNADA - ATO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020 - AVISO DE LICITAÇÃO IMPUGNADA Modalidade:
Tomada de Preços n° 01/2020. Objeto: Pavimentação de diversas ruas deste município com a utilização concreto betuminoso
usinado quente - CBUQ, conforme especificações do anexo I do edital. Com cessão pública a ser realizada em: 05/03/2020.
Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço Global, que foi declarada IMPUGNADA, uma vez que a comissão acatou o pedido
de impugnação do referido edital. FICA A NOVA SESSÃO DE ABERTURA para recebimento da documentação de habilitação
e das propostas de preço e da realizar-se-á no dia 19 de MARÇO de 2020, as 08:30h. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 03 de MARÇO de 2020. Helder
Pereira Prates - Presidente da Comissão de Licitações.

ATO AVISO DE LICITAÇÃO - ATO PREGÃO PRESENCIAL / REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2020 - Modalidade: Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 05-2020PPRP. Objeto: Registrar Preços na contratação de empresa para prestar serviços
gráficos na manutenção de diversos setores vinculados a esta prefeitura, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 16/
03/2020. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço Por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no
site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 03 de MARÇO de 2020. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.
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URANDI: PM APREENDE
MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL

Na manhã de quarta-feira
(04), por volta das 11h30,
policiais militares da guarnição
Caesg 08, da Cipe Sudoeste,
apreenderam duas máquinas
caça-niquel num bar em U-
randi. Segundo informações da
PM, a guarnição estava rea-
lizando ronda pela Avenida
Montes Claros, no bairro
Xavier, quando avistaram as
máquinas. Na abordagem, os
PMs confirmaram que se
tratavam de máquinas caça-
níquel e, em seguida, iden-
tificaram o proprietário do
estabelecimento, conduzindo-
o para a Delegacia Regional de
Urandi, juntamente com as
máquinas apreendidas e R$
119,25 em moedas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competência estatuída pela Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através
da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portaria nº 03/2020), com base na Constituição Federal, art. 37,
inciso IX, amparado pela Lei Municipal no 42/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações
posteriores e Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Guajeru, TORNA PÚBLICO o
presente Edital que divulga a classificação final do Resultado do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2020, conforme
Lista de classificação anexa a este Edital. Guajeru – BA, em 03 de março de 2020. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito. Joana
Paula Dias - Presidente. Fátima Viana de Souza - Secretária. Érica Leal Cangussu - Membro. Terezinha Souza Silva Santos -
Membro. Silvia Soares de Lima Meira - Membro. Aloisa Maria de Jesus - Membro. Selma Azeredo Rocha - Membro.

PORTARIA Nº 014, DE 03 DE MARÇO DE 2020 - Publica o resultado final do processo seletivo simplificado, destinado à
contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de
necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais, para a Prefeitura Municipal de
Guajeru - BA, referente ao Edital nº 001/2020, de 27 de janeiro de 2020. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO todos os atos praticados pela Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 03/2020, tendo como base o Edital nº 001/2020; CONSIDERANDO a transparência,
efetividade, legitimidade e legalidade do Processo Seletivo conduzido pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Simplificado; CONSIDERANDO, o resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo
determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de necessidade inadiável e temporária de
excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal de Guajeru - BA, referente ao Edital nº 001/
2020, de 27 de janeiro de 2020. CONSIDERANDO, o disposto no item 10 do Edital nº 001/2020; RESOLVE: Art. 1º. Fica
determinada a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2020, destinado à contratação
de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de necessidade
inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal de Guajeru - BA,
de acordo a Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado
(Portaria nº 03/2020), com base na Constituição Federal, art. 37, inciso IX, amparado pela Lei Municipal no 42/2020, Lei Municipal
nº 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações posteriores e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ:
13.284.658/0001-14. PRAÇA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000. Fone/Fax: (77) 3417 2252 – Guajeru
- Bahia. Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Guajeru, após decorrido o respectivo
prazo para os recursos, conforme listagem anexa. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. Guajeru – BA, em 03 de março de 2020. GILMAR ROCHA CANGUSSU - PREFEITO.

EDITAL DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE
GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competência estatuída pela Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da
Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portaria nº 03/2020), com base na Constituição Federal, art. 37,
inciso IX, amparado pela Lei Municipal no 42/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações
posteriores e Lei Municipal nº 104/2002 – Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Guajeru, TORNA PÚBLICO o
presente Edital que divulga a classificação final do Resultado do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 001/2020, conforme
Lista de classificação anexa a este Edital. Guajeru – BA, em 03 de março de 2020. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito. Joana
Paula Dias - Presidente. Fátima Viana de Souza - Secretária. Érica Leal Cangussu - Membro. Terezinha Souza Silva Santos -
Membro. Silvia Soares de Lima Meira - Membro. Aloisa Maria de Jesus - Membro. Selma Azeredo Rocha - Membro.
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PARECER JURÍDICO - Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor da rede municipal de Guajeru.
Pretensão de acúmulo de vínculos vedada pela Constituição Federal, em face da incompatibilidade entre os horários do cargo
efetivo ocupado pela candidata, e a vaga temporária. Cuida-se de consulta encaminhada a esta assessoria pela Comissão de
Processo Seletivo da Prefeitura de Guajeru, relativa à inscrição da candidata Marta Maria Marques Pereira (inscrição no 48), para
o cargo de professor do ensino fundamental I (código no 33), na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, em turno matutino.
Informa-se mediante declaração subscrita pela Diretora dessa escola, que aludida servidora mantém vínculo efetivo para o
mesmo cargo (matrícula no 462) também na Escola Municipal Raul Nunes dos Santos, localizada na Fazenda Cancela, zona
rural do Município de Guajeru, com jornada laboral de segunda a quinta-feira em turno matutino, entre 7h30min e 11h45min, nas
turmas do 1o, 2o, 3o e 4o anos, ficando sextafeira para estudo de caso. É de fácil percepção que incide a vedação do art. 37,
inc. XVI da CF, in verbis: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade
de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: … a) a de dois cargos de professor; Assim, inscrever-se no
aludido processo seletivo equivale à candidata tentar ocupar simultaneamente dois cargos de professor, no mesmo turno de
trabalho e na mesma unidade escolar, violando diretamente o texto constitucional, em face da manifesta incompatibilidade entre
os horários. Tal interseção é proibida. Ante o exposto, diante da clareza do texto constitucional e das circunstâncias ora
apresentadas, opino pela invalidação da inscrição da candidata, e revogação dos atos posteriores. Em atenção à ordem de
classificação no certame, convoque-se quem ficou em posição imediatamente inferior para prosseguir no processo. SMJ, é o
parecer. Guajeru (BA), 03 de março de 2020. RONADY MORENO BOTELHO - Advogado – OAB/BA 15.935.
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PORTARIA Nº 015, DE 04 DE MARÇO DE 2020 - “Dispõe sobre a homologação do resultado final do processo seletivo
simplificado, destinado à contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada
ao atendimento de necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais, para a
Prefeitura Municipal de Guajeru - BA, referente ao Edital nº 001/2020, de 27 de janeiro de 2020. O PREFEITO MUNICIPAL DE
GUAJERU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO todos os atos praticados pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado, instituída pela Portaria nº 03/2020, tendo como base o Edital nº 001/2020;
CONSIDERANDO a transparência, efetividade, legitimidade e legalidade do Processo Seletivo conduzido pela Comissão
Organizadora do Processo Seletivo Simplificado; CONSIDERANDO, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para
contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento de
necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal de
Guajeru - BA, referente ao Edital nº 001/2020, de 27 de janeiro de 2020; CONSIDERANDO, o disposto no item 10 do Edital nº
001/2020; RESOLVE: Art. 1º. Fica homologado o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2020,
destinado à contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade relevante de interesse público, voltada ao atendimento
de necessidade inadiável e temporária de excepcional interesse público dos serviços essenciais para a Prefeitura Municipal
de Guajeru - BA, de acordo a Lei Orgânica do Município, art. 72, inciso XV, através da Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado (Portaria nº 03/2020), com base na Constituição Federal, art. 37, inciso IX, amparado pela Lei Municipal
no 42/2020, Lei Municipal nº 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alterações posteriores e Lei Municipal nº 104/2002
Regime Jurídico Único Estatutário do Município de Guajeru, após decorrido o respectivo prazo para os recursos, conforme
listagem anexa. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Guajeru
– BA, em 04 de março de 2020. GILMAR ROCHA CANGUSSU - PREFEITO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2020 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis
Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial nº 009/2020 do tipo menor preço Global, cuja sessão pública será no dia 18/03/2020, às 08:30h na Sede da
Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro
de Preços para Aquisição de serviços de Roçagem de Estradas vicinais do Município, de acordo com as especificações
constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos
referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis
Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade
Pregão Presencial nº 010/2020 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão pública será no dia 18/03/2020, às 14:30h na Sede
da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO:
Registro de Preços para Aquisição de serviços na impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail:
licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial
do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Gilmar
Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.
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EDITAL DE CONVOCACAO NO 001/2020 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No 001/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL
DE GUAJERU, Estado da Bahia, no uso da competencia estatuida pela Lei Organica do Municipio, art. 72, inciso XV, atraves
da Comissao Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Portaria no 003/2020), com base na Constituicao Federal, art.
37, inciso IX, amparado pela Lei Municipal no 42/2020, Lei Municipal no 158/2006 (Plano de Cargos e Vencimentos) e alteracoes
posteriores e Lei Municipal no 104/2002 ¡V Regime Juridico Unico Estatutario do Municipio de Guajeru, considerando o resultado
final da classificacao dos candidatos, conforme Edital do Resultado Final, convoca o candidato abaixo relacionado a comparecer
no local, dia e horario descritos neste Edital munidos dos documentos pessoais conforme Edital de abertura do Processo
Seletivo, Clausula 11 e seus itens. O candidato devera comparecer no Predio da Prefeitura Municipal de Guajeru - BA, localizado
na Praca Antonio Carlos Magalhaes, no 124, Centro, Guajeru ¡V BA, no periodo de 09/03/2020 a 13/03/2020 (05 dias uteis) das
08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00. NAO SERAO ACEITOS ENVIO DE DOCUMENTACAO POR E-MAIL. A COMPROVACAO DE
DADOS INFORMADOS SOMENTE PODERA OCORRER DE FORMA PRESENCIAL OU COM PROCURACAO AUTENTICADA.
Para essa etapa deverao ser apresentadas COPIAS AUTENTICADAS OU SIMPLES (QUE SERAO RETIDAS) NA PRESENCA
DE DOCUMENTACAO ORIGINAL para conferencia dos seguintes documentos: Apresentar atestado medico admissional, no
sentido de gozar de boa saude fisica e mental para o exercicio das atribuicoes inerentes aos cargos; Comprovante de escolaridade
exigida para cada o cargo, conforme anexo IV a este Edital, comprovando-se mediante documento idoneo; Registro no
correspondente Conselho de Classe, para os cargos que assim couber; Fotocopia da Carteira de Identidade com CPF; Certificado
de Reservista para o Sexo Masculino; Titulo de Eleitor e comprovante de votacao da ultima eleicao ou Certidao de Quitacao
Eleitoral; Comprovante de escolaridade; Comprovante de endereco; 1 foto 3x4; Numero do PIS/PASEP; Numero de conta
bancaria; Declaracao (de vinculo ou nao com outro cargo ou funcao publica) conforme Anexo VII, do Edital do Processo Seletivo
Simplificado, de nao se enquadrar na vedacao de acumulo de cargos, conforme previsto no art. 37, inciso XVI da Constituicao
Federal; Numero de telefone; Estar em dia com os deveres do servico militar, para candidatos do sexo masculino; Nao ter
antecedentes criminais, comprovando-se por meio de certidoes da Justica Estadual e Federal; Nao ter sido condenado por ato
de improbidade administrativa por orgao colegiado, comprovando-se mediante certidao do Conselho Nacional de Justica (CNJ);
Apresentar a Declaracao de Bens, conforme modelo do Anexo IX. OBS: NA FALTA DE APRESENTACAO DE ALGUMA
DOCUMENTACAO O CANDIDATO SERA INDEFERIDO. EXCETO PARA SITUACOES ESPECIFICAS QUE NAO NECESSITE
DO DOCUMENTO COMPROBATORIO. Guajeru ¡V BA, 06 de marco de 2020. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.
Joana Paula Dias - Presidente da Comissao.
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PARAMIRIM: PRAÇA SÃO CRISTOVÃO SEDIA
ATIVIDADES DO PROJETO SAÚDE NO ESPORTE

A Praça São Cristovão,
recentemente reformada pela
Prefeitura de Paramirim, está

sediando diversas atividades
do Projeto Saúde no Esporte.
Em nota, a Prefeitura esclarece

que o objetivo do projeto é de
"promover a socialização e
ampliar as funcionalidades
deste importante espaço pú-
blico. A iniciativa também visa
a democratização das práticas
esportivas e o combate ao
sedentarismo". Durante a
semana, o Projeto oferece
aulas gratuitas de capoeira nas
segundas, de zumba nas terças
e de pilates nas quintas.

POÇÕES: CAPS REALIZA ‘PUXADA CARNAVALESCA’
Na manhã da última quinta-feira

(20/02), funcionários e usuários do
Centro de Atenção Psicossocial (Caps)
de Poções realizaram uma 'puxada
carnavalesca' nas ruas centrais da
cidade. A folia do Bloco Portadores da
Alegria, realizada através da Secretaria
Municipal de Saúde, contou com o
tema 'Caps Lugar de Gente Feliz'.

De acordo com a coordenadora do
Caps, Luciana Rocha, o bloco é uma
das atividades que faz parte da política
de reinserção social dos usuários do
Centro. "Além de um momento de des-
contração e diversão, é também um
momento de reinserção social dos
nossos usuários, integrando-os com a
comunidade. No nosso bloco desfilam
não apenas os usuários, mas também
nossos profissionais e a comunidade
no geral", explica.


