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CORONAVÍRUS: PACIENTE DE PARAMIRIM FALECEU NA
UTI DO HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

A Secretaria Municipal de
Paramirim divulgou, neste
último sábado, uma nota
informando sobre o óbito do
paciente paraminhense que
estava internado no Hospital
Geral de Vitória da Conquista
com suspeita de Covid-19. O
diagnóstico foi confirmado
após a morte.

Conforme a Secretaria, a
paciente, de 80 anos, veio do
estado de São Paulo para
Paramirim, no dia 12/04. Ela
apresentou sintomas a partir
do dia 20/04. Foi dada
entrada no Hospital Aurélio
Justiniano Rocha no dia 22/
04, apresentando-se com
quadro de dispneia (dificul-
dade respiratória), febre e
tosse. A paciente era acome-
tida de doenças crônicas como

cardiopatia e Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica.

Ainda segundo a Secreta-
ria de Saúde, a paciente foi trans-
ferida para UTI do Hospital
Geral de Vitória da Conquista
no dia 23/04, onde perma-
neceu até sábado (09/05)
vindo a óbito no final da tarde.
A Secretaria também informou
que as pessoas que tiveram
contato com a paciente estão
sendo monitoradas pela equipe
de Vigilância Epidemiológica.

"Toda equipe de saúde do
município se solidariza com a
família neste momento de
perda e dor. Alertamos para a
importância do isolamento
social como única medida de
controle e combate da doença",
ressaltou a Secretaria de
Saúde, em nota.

TCM PEDE AO MP QUE INVESTIGUE SUPOSTO CRIME DE
IMPROBIDADE COMETIDO PELO PREFEITO DE SEABRA

ASCOASCOASCOASCOASCOM/TM/TM/TM/TM/TCMCMCMCMCM-B-B-B-B-BAAAAA

O Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) acatou a
denúncia formulada contra o
prefeito de Seabra, Fábio
Miranda de Oliveira, em razão
da inobservância do critério
legal da "economicidade" ao
firmar, sem licitação, nove
contratações de assessorias e
consultorias jurídicas em
2018. Os processos de inexigi-
bilidade somaram R$ 619.600.
O relator, conselheiro Paolo
Marconi, determinou formu-
lação de representação ao
Ministério Público Estadual
(MP-BA) para que se apure
possível crime de improbidade
administrativa. O prefeito foi
multado em R$ 10 mil. A
decisão dos conselheiros foi
tomada na sessão desta quin-
ta-feira (14), realizada por meio
eletrônico.

A decisão dos conselheiros do TCM foi tomada na sessão desta
quinta (14), realizada por meio eletrônico. (Foto: Jornal da Chapada)

A punição ao prefeito foi
baseada em relatório elabo-
rado por técnicos do TCM
após análise do conteúdo de
três denúncias apresentadas,
separadamente, pelo cidadão
Oswaldo Teixeira de Almeida
Filho. Segundo o conselheiro
relator, os nove processos de
contratação sem licitação,
resultaram em contratos para
a prestação de serviços advoca-
tícios rotineiros, sem nenhuma
singularidade específica que
pudesse justificar - e é legal-
mente exigida -, para a excep-
cionalidade da forma de con-
tratação. Por esta razão, para
ele, a ausência de licitação
trouxe prejuízo ao erário, já
que seria possível, com a
concorrência, se obter proposta
para a prestação do serviço a
preços mais vantajosos para a
prefeitura. Além disso, os
processos de inexigibilidade,

segundo o conselheiro Paolo
Marconi, devem ser instruídos
com a justificativa de preço. "É
preciso que seja feita uma
cotação de preços, ou uma
pesquisa no mercado, em data
contemporânea à contratação,
em que se evidencie que o
valor cobrado pela pessoa
contratada é compatível com o
praticado no mercado". Entre-
tanto, em nenhum dos proces-
sos de contratação por inexi-
gibilidade, segundo ele, esta
providência foi tomada. Além
disso, a relatoria observou que
algumas das nove contra-
tações foram para prestação
de serviços semelhantes - e
para este fato não se apre-
sentou justificativa aceitável.

O Ministério Público de
Contas, em seu pronuncia-
mento, se manifestou também
pela procedência da denúncia,
sugerindo a aplicação de

multa. Recomendou também a
representação ao Ministério
Público Estadual para apurar a

possível prática de atos de
improbidade administrativa.
Cabe recurso da decisão.
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JOSÉ WALTER PIRES/ABLC

Maio, treze, faz um mês,
Que se foi Moraes Moreira,
Chegando ao fim da carreira;

Porém, bonito ele fez,
Sem jamais perder a vez,
Em seu rumo pretendido,
De ser o artista querido,

Pelo povo brasileiro
Com seu perfil mensageiro,

NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

Partiu sem dizer adeus
Numa manhã de segunda,

Deixando uma dor profunda
Em seu público e nos seus,

Para viver junto a Deus,
Como lugar merecido,

Mas sem ter nada sofrido
Em sua vida terrena,

Desse vírus que envenena,
NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

De cantor pra cantador
Transformou-se com paixão,

Abraçado ao violão,
Aumentando o seu valor:
Cordelista, sim, Senhor!
Como foi reconhecido,
Até causando alarido

Pela criatividade,
Pra ele sem novidade,

NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

Tinha muito a produzir,
Como sempre renovando,
Os seus poemas criando,

Sem modelos repetir,
E na busca descobrir

Aquele verso escondido,
Que feria o seu sentido,

Pois logo depois explodia,
"Num caminhão de alegria"

NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

Que mais dizer, meu irmão,
Para aplacar a saudade,
Que fere sem piedade

Este velho coração,
Que bate com emoção,
Porém, muito agradecido

Pelo que foi recebido,
Em variadas postagens,

Com verdadeiras mensagens,
NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

Cada mês será somado,
Do corrido no calendário,
Registrando esse fadário,
Pra ser sempre recordado,
E com orgulho guardado,
Com seu oito reunido,
Mês de julho, já sabido,
Dessa lenda brasileira

Que foi Moraes Moreira
NOS DEZ DE QUEIXO CAÍDO!

"AI, AI, SAUDADE, NÃO
VENHA ME MATAR"!

BRUMADO: SMTT INTERCEPTA 3
ÔNIBUS EM BARREIRA SANITÁRIA

Na tarde da quinta-feira
(14), agentes da Superinten-
dência Municipal de Trânsito
e Transportes (SMTT) monta-
ram uma barreira sanitária e
interceptou três ônibus no anel
viário da BR-030, na entrada
da cidade de Brumado. Segun-
do a SMTT, o órgão foi infor-
mado por meio de denúncia
anônima. Ainda conforme a
SMTT, os passageiros viajavam
com destino aos estados de
Mato Grosso, São Paulo e
Minas Gerais. Muitos não
usavam máscara e nem respei-
tavam o distanciamento reco-
mendado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS)
como medida de enfrenta-

Conforme a SMTT, os passageiros viajavam com destino aos estados
de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. (Foto: Divulgação)

mento ao novo coronavírus.
Cada veículo transportava 43
passageiros, entre crianças,
adultos e idosos. Os ônibus

foram retidos e apresentados
à Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) para adoção das demais
providências.

ZÉ WALTER DIVULGA POEMA EM
HOMENAGEM A MORAES MOREIRA

"A gente tinha uma ligação muito grande, não só como irmão, mas
também por esse lado poético e literário. A gente tinha muita
coisa em comum" (Foto: Reprodução / Cordel de Saia)

Zé Walter, um dos irmãos
de Moraes Moreira, divulgou
ao G1, no dia 14, o poema
que fez para homenagear o
cantor. Segundo ele, a compo-
sição ocorreu na quarta-feira
(13), um mês da morte do
artista, e traduz a ligação forte
que os dois tinham. Ora pelo
grau de parentesco, ora pelo
apreço pela poesia e o cordel.
"Eu fiz o poema ontem [dia 13].
Não parei para escrever e
pensar. Logo que me levantei,
acordei pensando no poema.
Fique pensando de que forma
faria. E escolhi de uma forma
que o lembrasse. A gente tinha
uma ligação muito grande, não
só como irmão, mas também
por esse lado poético e literário.
A gente tinha muita coisa em
comum", relatou. Confira o
poema no BOX ao lado.
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BRUMADO: ZÉ RIBEIRO, DR. ALESSANDRO E DR. AURINO
FECHAM ALIANÇA PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020

Nesta última terça-feira
(12), os pré-candidatos a
prefeito de Brumado, Zé Ribeiro,
Dr. Alessandro Lôbo, Dr.
Aurino Rocha, e o ex-prefeito
Edmundo Pereira se reuniram
para definir as diretrizes de um
plano de governo "totalmente
focado na saúde, educação no
desenvolvimento econômico e
no retorno das políticas sociais
na cidade e na zona rural de
Brumado". Segundo o grupo,
desta união sairá o candidato
da oposição, autodenominada
'Oposição de Verdade', que
disputará as eleições munici-
pais deste ano, já que, de
acordo com o grupo, "Bruma-
do precisa alcançar um novo
patamar de desenvolvimento e
modernidade, com a honesta
aplicação dos recursos públi-
cos, pondo fim a uma forma
de gestão atrasada, autoritária
e que tem estagnado o desen-
volvimento econômico, político
e social, e que já não atende
mais os verdadeiros anseios
da população".

Em documento enviado à
Redação do site Sertão Hoje /

A reunião aconteceu na terça-feira (12) e contou com os pré-candidatos a prefeito: Zé Ribeiro, Alessandro Lôbo e Aurino Rocha, além do
ex-prefeito Edmundo. (Foto: Divulgação)

Tribuna do Sertão, o grupo
declara que "na reunião foi
celebrada a união da nova
política, comprometida com a
verdadeira oposição e com o
sentimento de mudança, desti-
nada a transformar o modo de

se fazer gestão em Brumado,
tanto na cidade como na
esquecida zona rural, numa
composição formada por
legítimos opositores da atual
gestão e que fazem parte da
base do Governo Rui Costa".

No comunicado, os políticos
esclarecem que "essa é uma
aliança feita às claras, com
coerência e afinidade de
pensamentos. Não é um pro-
jeto de poder individual, mas
de transformação coletiva, e

nele só há espaço para aque-
les pré-candidatos que pensam
como nós: na verdadeira
renovação política". Ainda
conforme a nota, a candidatura
que sairá da união será forte,
humana e participativa.

CAETITÉ: NOVAS REGRAS LIMITAM E DISCIPLINAM
FUNCIONAMENTO DOS TEMPLOS RELIGIOSOS

O Prefeito Aldo Gondim
expediu o Decreto 041/20
20, nesta segunda-feira (11),
disciplinando a frequência nos
cultos religiosos e atendi-
mentos espirituais de emergên-
cia, com validade de 15 dias
ou até que haja mudança na
situação local da pandemia do
Coronavírus (Covid-19). De
acordo com o decreto, conti-
nua valendo a recomendação
para que sejam suspensas as
atividades presenciais em cen-
tros, igrejas, templos, terreiros
e prédios onde ocorrem
práticas religiosas, que poderão
vir a ser realizadas obser-
vando-se os seguintes pontos:

Atendimento de pessoas
em situação de vulnerabili-
dade espiritual ou em situação
de risco psicológico fica per-
mitida a realização de eventos
mínimos, com ocupação de
apenas 20% (vinte por cento)

da capacidade do prédio ou
espaço físico onde os mesmos
se realizarão;

As missas, cultos, etc. devem
ser preferencialmente transmi-
tidas pela internet ("lives", redes
sociais) e sua produção deve
ter no máximo cinco pessoas no
mesmo ambiente e horário da
transmissão;

Cada denominação reli-
giosa somente poderá realizar
até 3 (três) eventos dessa
natureza presencial, devendo
haver uma distância nos
horários entre elas, nos se-
guintes períodos: um das 8h
às 10h; outro das 15h às 17h
e, finalmente, das 19h às 21h;

Pessoas de risco, assim
consideradas na forma da lei
em vigor, não poderão fre-
quentar tais eventos (por
exemplo: aquelas com idade
superior a 60 anos, portadores
de doenças crônicas graves,

gestantes e lactentes, etc.);
Cadeiras e assentos devem

guardar uma distância mínima
de 1,5m (um metro e meio)
entre elas, em todas as laterais;

É obrigatório o uso de
máscaras por todos os pre-
sentes; também deve ser
disponibilizado álcool 70% e
a higienização ambiental antes
e depois do evento;

Aglomerações não serão
permitidas, devendo haver
marcações quando necessário
para garantir o espaçamento
mínimo de 1,5m (um metro e
meio) entre as pessoas.

O descumprimento do De-
creto 041/2020 implicará na
aplicação das penalidades ca-
bíveis aos responsáveis dentre
elas as decorrentes dos crimes
de desobediência e de ameaça
à saúde pública, além das me-
didas administrativas, que in-
cluem imputação de multa diária

de até R$ 5 mil, o fechamento
temporário do estabelecimento,
além de medidas coercitivas,

dentre outras que se fizerem
necessárias ao fiel cumprimento
dos seus objetivos.
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ANAGÉ, LICÍNIO DE ALMEIDA E MAIS 12 MUNICÍPIOS
TEM TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SUSPENSO

O transporte intermuni-
cipal será suspenso em 14
cidades baianas a partir deste
sábado (16). A decisão inclui
os municípios de Anagé, Ara-
çás, Conceição da Feira, Itaran-
tim, Licínio de Almeida, Mu-
curi, Muritiba, Queimadas,
Santa Maria da Vitória, São
Desidério, Sobradinho, Teofi-
lândia, Várzea da Roça e
Vereda. A suspensão abrange
a circulação, a saída e a
chegada de qualquer transpor-
te intermunicipal, público e
privado, rodoviário e hidroviá-
rio, nas modalidades regular,
fretamento, complementar,

alternativo e de vans. A
medida, que foi publicada em
decreto no Diário Oficial do

Estado (DOE) desta sexta-feira
(15), tem o objetivo de conter
o avanço do coronavírus na

população baiana. O decreto
também autoriza a retomada
do transporte intermunicipal

em Guaratinga e Rio Real,
cidades com 14 dias ou mais
sem novos casos de covid-19.

LENÇÓIS: 1ª CÂMARA DO
TCE/BA CONDENA EX-PREFEITA

A DEVOLVER R$ 173,5 MIL
Além de desaprovar a

prestação de contas do con-
vênio 196/2014 (Processo
TCE/008031/2018), a 1ª
Câmara do Tribunal de Contas
do Estado da Bahia (TCE/BA)
decidiu, em sessão ordinária
desta terça-feira (12), pela
responsabilização financeira
da ex-prefeita de Lençóis,
Moema Rebouças Maciel, no
valor de R$ 173.812,38, e da
Prefeitura de Lençóis, no valor
de R$ 715,05. Essas quantias
deverão ser devolvidas aos
cofres públicos após atualização
monetária e aplicação de juros
de mora. A ex-gestora ainda
terá que pagar duas multas,
ambas de R$ 2.500 cada.

O convênio, firmado com
a Companhia de Desenvol-
vimento Urbano do Estado da
Bahia (Conder), teve como
objeto a construção do Estádio
Municipal de Lençóis. A não
conclusão da obra e as irregu-
laridades na aplicação dos
recursos estaduais repassados
conduziram à decisão, por
unanimidade, dos conse-
lheiros.

Na mesma sessão foram
concluídos os julgamentos de
outros três processos: um
referente à prestação de contas
do convênio 634/2010 (Pro-
cesso TCE/004994/2019),
firmado pela Secretaria de
Desenvolvimento e Integração
Regional (Sedir)/Companhia
de Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR) com a Asso-
ciação dos Pequenos Produ-
tores Rurais do Acampamento
de Bom Jesus, que teve como

resultado o arquivamento sem
baixa de responsabilidade e
recomendação à CAR para que
envide esforços no sentido de
evitar atrasos em futuros
repasses de parcelas de con-
vênios. Os outros dois proces-
sos (TCE/011374/2014 e TCE/
004676/2019), referentes à
Admissão de Pessoal por meio
do Regime Especial de Direito
Administrativo (REDA), foram
aprovados com a concessão
dos registros.

JEQUIÉ: LABORATÓRIO
ESTADUAL INICIA

TESTES MOLECULARES
PARA COVID-19

Mais um laboratório público estadual entra em operação,
realizando testagens do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro
para a detecção do genoma viral do coronavírus (Covid-19).
O secretário da Saúde da Bahia (Sesab), Fábio Vilas-Boas,
esteve em Jequié nesta sexta (15) visitando a unidade que
está localizada dentro do Centro de Referência em Doenças
Endêmicas Pirajá da Silva. Antes, às 9 horas, o titular da
pasta da Saúde estará no município de Ipiaú, visitando o
Pronto Atendimento para pacientes suspeitos de Covid-19 e
o Hospital Geral de Ipiaú.

Antes, às 9 horas, o titular da pasta da Saúde estará no município
de Ipiaú, visitando o Pronto Atendimento para pacientes
suspeitos de Covid-19 e o Hospital Geral de Ipiaú.
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GOVERNO DA BAHIA DESMENTE FAKE NEWS SOBRE
PROIBIÇÃO DA VENDA DE BEBIDA ALCOÓLICA NO ESTADO

A Secretaria de Comunica-
ção Social do Governo da
Bahia (Secom/BA) emitiu, nesta
quinta-feira (14), um comuni-
cado sobre 'Fake News' de que
o Governador Rui Costa teria
decretado uma 'Lei Seca',
proibindo a comercialização
de bebidas alcoólicas no esta-
do por causa da pandemia do
Coronavírus.

A informação está circu-
lando nos aplicativos de
distribuição de mensagens. No

dia 5 deste mês, o governador
encaminhou um projeto de lei
à Assembleia Legislativa da
Bahia (AL-BA) que visa com-
bater a divulgação de notícias
falsas sobre epidemias, en-
demias e pandemias em todo
o estado. O projeto estabelece
a aplicação de multa para
quem elaborar, divulgar e
utilizar softwares ou outros
mecanismos para o com-
partilhamento em massa de
notícias falsas.

EMBASA SE MANIFESTA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRUMADO

A Câmara de Vereadores
de Brumado realizou na última
segunda-feira, dia 04, um de-
bate no qual os parlamentares
discutiram sobre a atuação da
Empresa Baiana de Águas e Sa-
neamento (Embasa) e o esgota-
mento sanitário no município.
Nesta segunda-feira (11), a
Embasa enviou à Redação do
Site Sertão Hoje / Tribuna do
Sertão uma Nota de Esclare-
cimentos sobre a implantação
do Sistema de Esgotamento
Sanitário de Brumado. Confira
a seguir na íntegra.

NONONONONOTTTTTA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLA DE ESCLARECI-ARECI-ARECI-ARECI-ARECI-
MENTMENTMENTMENTMENTO DO DO DO DO DA EMBA EMBA EMBA EMBA EMBASASASASASA - A - A - A - A - Em
alusão ao debate realizado, no
dia 04/05/2020, na Câmara
de Vereadores de Brumado e,
posteriormente, veiculado nas
mídias locais, citando a Emba-
sa no contexto da implantação
do serviço de esgotamento
sanitário no município, temos
a expor:

A Embasa solicitou, sem
sucesso, a inclusão do projeto
de implantação do sistema de
esgotamento sanitário (SES) de
Brumado na captação de recur-
sos da 1ª Etapa do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC 1)/Saneamento.

A Embasa solicitou, sem
sucesso, a inclusão do mesmo
projeto na captação da 2ª
Etapa do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC 1)/
Saneamento.

A Embasa inscreveu o
projeto no mês de setembro
de 2010, junto ao Ministério
das Cidades (Protocolo nº
2945.2.3007/2010), pleite-
ando recursos do PAC 2-
Grupo 2 no montante de R$
51.010.904,69, não logrando
êxito neste intento, devido às
regras pré-estabelecidas pela
Secretaria de Saneamento
Ambiental do Ministério das
Cidades.

Nova solicitação foi envia-
da ao Ministério das Cidades,
ação indicada como prioritária
para a Embasa, visando o
enquadramento do projeto
básico no PAC 2/Saneamento,

Seleção 4, não obtendo êxito
novamente.

Como o projeto básico de
implantação do sistema de
esgotamento sanitário de
Brumado foi concluído em
agosto de 2006, através do
contrato nº 577/04 com a
empresa Ecosfera Engenharia
Ambiental Ltda., foi preciso
atualizá-lo para que ele possa
ser considerado nas próximas
captações de recursos públi-
cos. Por isso, em 2016, a
Embasa elaborou edital para
contratar um diagnóstico
visando a atualização do
projeto básico de implantação
do SES Brumado. Esse investi-

mento foi orçado em R$
1.087.967,21, com prazo para
conclusão de 368 dias, e foi
realizado pela empresa Beck
de Souza Engenharia Ltda. por
meio da Concorrência Na-
cional nº 072/16.

Em 2019, foi concluída a
atualização do projeto básico
do SES de Brumado e Vila
Presidente Vargas e, desde
então, a Embasa está pronta
para licitar as obras de sua
implantação. Entretanto, para a
realização deste investimento,
faz-se necessário a renovação
do Contrato de Programa com
o município, o qual ainda não
teve avanço em sua negociação.

O projeto básico do SES de
Brumado e Vila Presidente
Vargas prevê duas etapas para
sua execução: 1° Etapa (útil) e
a 2° Etapa (ampliação de
cobertura).

A Embasa dispõe de recur-
sos para a licitação da 1.ª etapa
da obra, (etapa útil) que
compreende: 6.721 ligações;
80,6km de rede coletora
(Bacia B1 - Região central da
Cidade); Estação Elevatória
final (B1); Linha de recalque
final; Módulo funcional da
Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE); e emissário final.

De 2007 até hoje, a
Embasa já investiu mais de R$
1,1 bilhão na implantação de
sistema de esgotamento nos
municípios onde possui con-
cessão dos serviços, visando
à universalização dos serviços
de saneamento básico do
estado da Bahia. Ainda assim,
não há como atender, a curto
e médio prazo, todas as
solicitações.

A Embasa esclarece ainda
que, nos municípios onde não
existe rede coletora, o descarte
do esgoto doméstico deve ser
feito por solução individual
(fossas sépticas), pois interligar
os efluentes domésticos à rede
de drenagem da água de
chuva é pratica criminosa, não
estimulada pela concessionária
e de responsabilidade do
usuário que a realiza."

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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BRUMADO CONFIRMA NOVO CASO
DE PACIENTE COM CORONAVÍRUS

O município de Brumado
confirmou mais caso do novo
Coronavírus (Covid-19) nesta
quarta-feira (14). O anúncio foi
realizado pelo prefeito Eduar-
do Vasconcelos, em seu perfil
no instagram, juntamente com
o Secretário Municipal de
Saúde, Cláudio Feres. A pacien-
te é uma gestante, de 23 anos,
moradora do Bairro do Tanque.
Segundo Feres, ela está isolada
com seu marido. Os oito casos
que o município havia regis-
trado já estão curados.

BRUMADO NÃO TEM MEIOS PARA MANTER BARREIRAS
SANITÁRIAS, AFIRMAM VEREADORES DE SITUAÇÃO

A questão da intensifi-
cação das barreiras sanitárias
na cidade de Brumado foi
discutida na sessão desta
segunda-feira (11), na Câmara
de Vereadores. A oposição
questionou, de forma severa,
que a Secretaria Municipal de
Saúde (Sesau) teria de inten-
sificar e muito a fiscalização,
já que inúmeros casos vêm
aparecendo na região e com
o fluxo de ônibus clandestinos
cada vez maior os riscos de
contágio podem aumentar de
forma muito preocupante.

Em contrapartida, os mem-

bros da situação explicaram
que esse tipo de ação é
impraticável, já que não existem
nem servidores e nem Equipa-
mentos de Proteção Individual
(EPIs) para a realização do
serviço, além do fato de que
Brumado tem inúmeras entra-
das, o que dificultaria ainda
mais o trabalho. O vereador
Dudu Vasconcelos disse que
irá ter uma reunião com o
secretário municipal de Saúde
Cláudio Feres para encontrar
uma equalização para que as
barreiras possam ter con-
tinuidade.

BOQUIRA E SEABRA
ENTRAM NA LISTA DE

MUNICÍPIOS COM
TRANSPORTE SUSPENSO

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (14)
acrescenta Boquira, Morro do Chapéu, Ruy Barbosa, Santa Luzia
e Seabra à lista de 142 municípios com transporte intermunicipal
suspenso. A decisão tem como objetivo conter o avanço do
coronavírus na população baiana. A partir de sexta-feira (15),
nesses municípios, ficam proibidas a circulação, a saída e a
chegada de qualquer transporte intermunicipal, público e privado,
rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento,
complementar, alternativo e de vans. O decreto também autoriza
a retomada do transporte em Arataca e Caldeirão Grande,
cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de covid-19.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - O Município de Poções/Prefeitura, Estado
da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 016/2017, através
do pregoeiro municipal, torna público o Resultado e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2020,
cujo objeto é o Registro de preços para o fornecimento de óleo lubrificante e filtros em atendimento as necessidades das diversas
Secretarias deste Municipal. Realizado no dia 14 de abril de 2020, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal
de Poções, localizada na Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): J.C LIBARINO
PIRES-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.566.926/0001-65 com um o valor total de R$ 111.924,00 (cento e onze mil novecentos
e vinte e quatro reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Poções, 14 de abril de 2020. João Pedro
Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 - O Prefeito Municipal de Poções, Estado da Bahia, em
acordo com a Lei 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13 e Decreto Municipal nº 016/2017, torna pública a
homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 019/2020, cujo objeto é o Registro de preços para o fornecimento
de óleo lubrificante e filtros em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Municipal, Realizado no dia 14
de abril de 2020 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Poções, localizada na Praça da Bandeira, 02 -
Centro - Poções - Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): J.C LIBARINO PIRES-ME, inscrita no CNPJ sob o nº
11.566.926/0001-65 com um o valor total de R$ 111.924,00 (cento e onze mil novecentos e vinte e quatro reais). Ciente do
cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 04 de maio de 2020.
Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO DE REVISÃO  AO CONTRATO N° 070/2018 FMS- VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 019/2017 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES - BAHIA. CONTRATADO: DZSET TRANSPORTE
E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 16.824.878/0001-81. OBJETO: Termo aditivo de
revisão dos dos valores ora praticado num percentual aproximado de 11,15 %, com bases nos indices oficiais do IGPM, para
um período de 04 meses, para  prestação de serviços na realização de transporte diversos para atender a  Secretaria Municipal
de Saúde, oriundos do Pregão Presencial n° 019/2017. FUNDAMENTO LEGAL - Art. 40, XI e art. 65, alinea d, da Lei  Federal
nº 8.666/93 e suas alterações. JUSTIFICATIVA -  O art. 40, XI e art. 65, alinea d, da Lei 8.666/93 estabelece como cláusula
obrigatória do edital licitatório o critério de reajuste do contrato, o qual deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento
a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. VIGÊNCIA: 14/04/2020 a 14/08/2020. VALOR DO
REAJUSTE: R$ 4.475,10 (quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e dez  centavos) mensais para um período de 04 (quatro)
meses totalizando um valor de R$ 17.900,43 (dezessete mil e novecentos reais e quarenta e três centavos). VALOR GLOBAL
DA 7ª RENOVAÇÃO COM O REAJUSTE PARA 04 MESES: R$ 178.442,40 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e quarenta
e dois reais e quarenta centavos). DATA DO TERMO: 14 de abril de 2020. Poções, Bahia,  14 de abril de 2020. Leandro Araújo
Mascarenhas - Município de Poções - BA.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 070/2018 FMS- VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 019/2017 - CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES - BAHIA. CONTRATADO: DZSET TRANSPORTE
E LOGÍSTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 16.824.878/0001-81. OBJETO: renovação a
renovação das cláusulas do contrato de prestação de serviços na realização de transporte diversos para atender a Secretaria
Municipal de Saúde, oriundos do Pregão Presencial n° 019/2017,  para um período de 04 meses. FUNDAMENTO LEGAL - Inciso
II, do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. JUSTIFICATIVA -  Por se tratar de serviços continuados e pelo fato
da empresa contratada ter atendido todas as clausulas contratuais, com isso atendendo satisfatoriamente o prazo contratual
estabelecido, poderá ser prorrogado por igual período dentro da vigência do prazo anterior, na forma prevista na legislação
vigente, limitada a 60 (sessenta) meses da sua celebração, na forma do inciso II, do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações. VIGÊNCIA: 14/04/2020 a 14/08/2020. VALOR GLOBAL DA RENOVAÇÃO: R$ 160.541,97 (cento e sessenta mil
quinhentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos). DATA DO TERMO: 14 de abril de 2020. Poções, Bahia,  14 de abril
de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Município de Poções - BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

NOVA CHAMADA DO CREDENCIAMENTO Nº 02/2020 - Objeto: Nova Chamada para o Credenciamento de pessoas físicas e
jurídica para prestação de serviços plantonistas para atender as atividades do SAMU neste município. Data: 01/06/2020. Horário:
08:30. Critério: Menor Preço Unitário. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos no site:
www.governodecacule.ba.gov.br. Caculé, 12 de maio de 2020. Helder Pereira Prates - CAR Presidente da Comissão.

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 08/2020 - Modalidade: Pregão Presencial/Registro de Preço n° 08/2020.
Objeto: Registrar Preços para aquisição de materiais de escritório para manutenção de diversos setores vinculados a esta
prefeitura, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 27/05/2020. 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. Caculé, 14 de maio
de 2020. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - 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 012/2020 do tipo menor preço por Global, cuja sessão pública será no dia 26/05/2020, 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 com Máquinas Pesadas na Manutenção de Estradas Vicinais, Limpeza e
abertura de aguadas e outros serviços correlatos 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.governo-
deguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, 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 013/2020 do tipo menor preço por Global, cuja sessão
pública será no dia 25/05/2020, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços na Locação de Veículo (caminhão
compactador) para atender as necessidades do Município na coleta e transporte de lixo, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO 011/2020 - Processo de Administrativo n.º 029/
2020 Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços Objeto: Registro de Preços destinado a contratação de empresa
para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de
manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro / servente de serviços gerais / eletricista / auxiliar
de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / carpinteiro / pintor / serralheiro / auxiliar de serralheiro / topógrafo / auxiliar de
topógrafo / desenhista/copista / encarregado de obras / motorista / vigilante / operador de máquinas / mecânico de manutenção
de máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral para atendimento às Secretarias Municipais
de Mortugaba - Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e valores máximos estabelecido em anexo. De forma
que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes profissionais de forma imediata.
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 de maio de 2020, às 09:00 horas,
na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas
de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à
Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao
meio dia. Mortugaba-BA. 14 de maio de 2020. Anderson Dias da Rocha - Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
nº 008/2020 em - 25/05/2020 às 9:30 h, em sua sede, para Registro de Preços para aquisição de Uniformes Escolares atendendo
a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, para atender o Centro Educacional Professor Emanuel Coelho Ferraz.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com . Outros atos referentes a este processo
e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: http://www.caraibas.ba.io.org.br/diariooficial ou junto a Divisão de
Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através
de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). 14-05-2020. Zildi Santos da Silva-Pregoeira.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s)
física(s) para Prestação de serviços de Transporte de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Caraíbas-BA conforme
especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por Item. Data de abertura: 26/05/2020, às 09:00h. Local: Praça Luís Eduardo
Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações e Edital no Fone: (77) 3443-1010 e e-mail:
licitacaraibas17@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: http://www.caraíbas.ba.io.org.br/diariooficial.
Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 - Objeto: Contratação de empresa para Registro de Preços para Aquisição de
Peças, Materiais e Serviços para manutenção de veículos (pequenos/grandes) e máquinas pesadas pertencentes à Frota das
Secretarias do Município de Caraíbas - BA, conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por lote. Data de abertura: 27/
05/2020, às 09:30h. Local: Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações e Edital
no Fone: (77) 3443-1010 e e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Divulgação de Edital e outros atos - Diário Oficial: http://
www.caraíbas.ba.io.org.br/diariooficial.Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Construção e
Materiais Elétricos para Atender as Necessidades das Secretarias do Município de Caraíbas - BA conforme especificações do
Edital. Tipo: Menor Preço por lote. Data de abertura: 28/05/2020, às 09:30h. Local: Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro,
na cidade de Caraíbas, Bahia. Informações e Edital no Fone: (77) 3443-1010 e e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Divulgação
de Edital e outros atos - Diário Oficial: http://www.caraíbas.ba.io.org.br/diariooficial.Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
nº 013/2020 em - 27/05/2020 às 11:30 h, em sua sede, para Registro de Preços para Aquisição de madeiras para atender as
necessidades das secretarias do município. Informações na Sede da Prefeitura e através do email: licitacaraibas17@gmail.com
. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: http://www.caraibas.ba.io.org.br/
diariooficial ou junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs,
mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais). 14-05-2020. Zildi Santos da Silva-Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo as Leis Federais nº 8.666/93, com suas
ulteriores alterações, torna público a abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 002/2020 do tipo menor preço
Global, para o dia 29/05/2020, às 09:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na
cidade de Caraíbas, Bahia, 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 e-mail: 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.
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NOVO CORONAVÍRUS: GOVERNO DE CAETITÉ CANCELA
FESTEJOS JUNINOS E TRADICIONAL FESTA DE 2 DE JULHO

A Prefeitura de Caetité
publicou o Decreto 043/2020
prorrogando as medidas de
isolamento social já adotadas
em decretos anteriores, que
proibiam barracas de bijuterias
e roupas na feira livre, além de
cancelar os festejos do São João
nos Bairros e Distritos, além da
tradicional Festa de 2 de Julho.
O decreto também proíbe a
realização de cavalgadas e
encontros em propriedades
particulares, a fim de se evitar
aglomerações.

As Feiras Livres voltam a
funcionar somente com a venda
de produtos alimentícios, sendo
proibida a venda de vestuários,
bijuterias, artefatos e produtos
de cozinha, mesa e banho e
seus similares, ficando mantidas
as regras para distanciamento
das barracas, higienização e de
uso de equipamentos de pro-
teção individual (EPIs), inclusive
o uso obrigatório de máscaras,
por parte dos feirantes. Na cida-
de de Caetité, a Feira continuará
funcionando somente de terça

O decreto também proíbe a realização de cavalgadas e encontros em propriedades particulares, a fim de se evitar aglomerações (Foto:
Arquivo/Jornal Tribuna do Sertão).

a sexta-feira, das 6h às 18h,
estando terminantemente proi-
bida a colocação de barracas e
pontos de venda nos sábados
e segundas-feiras. Fica proibido
ainda o acesso à feira e aos
mercados (de carne e de

cereais), por pessoas que não
estiverem utilizando máscaras,
como mantida a proibição de
vendedores de outras cidades.

Também foi prorrogado, por
15 dias, o Decreto nº 022/
2020 e suas prorrogações que

disciplina locais de hospe-
dagem; o Decreto nº 037/
2020, que disciplina o fun-
cionamento dos estabele-
cimentos comerciais; o fecha-
mento de academias de ginás-
tica e as atividades esportivas,

em todas as praças e espaços
públicos e particulares e,
finalmente, a proibição dos
serviços de transporte de
passageiros (táxi e mototáxi),
que podem funcionar como
“delivery”.


