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PREOCUPADO COM PANDEMIA NAS ELEIÇÕES,
GOVERNADOR RUI COSTA PEDE APOIO AO TRE

A Secretaria da Saúde do
Estado (Sesab) vai produzir uma
Nota Técnica para o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia (TRE-
BA) com informações sobre a
pandemia do novo coronavírus
na Bahia e orientações para
evitar o aumento de casos
durante as eleições deste ano.
A informação foi divulgada pelo
governador Rui Costa, nesta
quinta-feira (17), por meio do
seu perfil oficial no Twitter.
"Vamos encaminhar ao TRE
informações técnicas e sugerir
protocolos sanitários para
assegurar que a campanha
eleitoral e a votação deste ano
não provoquem o avanço da
pandemia na Bahia", escreveu
o governador.

O assunto foi discutido por
Rui durante reunião virtual,
nesta quinta, com o presidente
do TRE-BA, Jatahy Júnior; o

prefeito de Salvador, ACM
Neto; o presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB),
Eures Ribeiro; e representantes
do Ministério Público Eleitoral.
"O nosso pedido é que sejam
adotadas todas as medidas
necessárias para que tenhamos
uma eleição segura para
baianas e baianos", afirmou.

O presidente do TRE-BA
destacou que a reunião foi
"bastante proveitosa e houve
consenso sobre a necessidade
de adotar medidas rigorosas
contra a Covid-19. A Justiça
Eleitoral fará de tudo para que
a eleição ocorra normalmente,
sempre respeitando as normas
sanitárias de proteção à saúde
pública". A nota técnica da
Sesab, que garantirá subsídio
à tomada de decisões do TRE,
deve ser entregue ao tribunal
nos próximos dias.

BAHIA: LICÍNIO DE ALMEIDA TEM O MELHOR IDEB 2019
O município de Licínio de

Almeida, com pouco menos de
13 mil habitantes, teve a
melhor nota da Bahia, de 7,3,
no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb) em
2019 no Ensino Fundamental
I (1º ao 5º ano). A média foi
acima do projetado para este
ano, de 5,6, e foi maior que
as notas estadual (5,3) e
nacional (5,9). Os dados foram
divulgados nesta terça-feira
(15) pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).

No Ensino Fundamental II
(5º ao 9º ano), Licínio ainda
ocupou o segundo lugar, com
nota 6, ao lado do município
de Novo Horizonte, e ficou
atrás somente de Jacaraci, que
teve nota 6,3. A evolução
nesses índices, que contabili-
zam escolas da rede pública
municipal e estadual, dobrou
ao longo dos anos. Na primei-
ra avaliação do Ideb, em

2005, a média dos alunos
nos anos iniciais do Funda-
mental era de 3,6. Nos anos
finais, foi de 2,9. O aumento
foi de 108% e 106%, res-
pectivamente.

Em 2009, o município
firmou parceria com o Instituto
Ayrton Senna para que os
educadores trabalhem com
competências e habilidades e
não mais com matérias e
conteúdos. É o que explica a
coordenadora pedagógica da
escola Pingo de Gente, a mais
bem avaliada de Licínio de
Almeida e da Bahia, com 8,1
no Ideb de 2019. "A partir
desse trabalho, é possível
despertar nos estudantes
iniciativas que são capazes de
desenvolver competências e
habilidades para a vida e a
gente prepara o aluno para
lidar com situações diárias",
esclarece a coordenadora
pedagógica do Ensino Funda-

mental I, Leila Gama. Outro
projeto que tem sido aplicado
nos últimos anos é o "Apren-
der Mais", no qual monitores
auxiliam os alunos no turno
oposto ao das aulas para
reforço escolar, a fim de
diminuir a defasagem entre
eles. Além disso, a escola
disponibiliza gratuitamente
uma equipe multidisciplinar,
formada por psicólogos, psico-
pedagogos e fonoaudiólogos,
para os estudantes que pre-
cisam de terapias ou consultas
médicas, seja por autismo,
déficit de atenção, ou qualquer
outra desvalia.

A quantidade de recursos
destinados à educação tam-
bém é maior do que prevê a
lei, pela qual estabelece um
mínimo de 25% da receita
anual. No caso de Licínio
Almeida, 29,9% da receita total
do município foram para
educação no ano de 2019,

como consta no site do Tribu-
nal de Contas. A Receita total
no ano passado foi de R$
31.471.093,24, sendo R$
9.439.678,19 destinados a
educação. A estrutura do
sistema de ensino é composta
por 19 escolas. Nos anos
iniciais, são 778 alunos e 70
professores na rede pública.

Somado às outras séries, são
204 professores e cerca de
2.000 estudantes. Cada esco-
la tem cerca de 10 salas de aula
com uma de 20 estudantes por
turma. Desde 2016, os profes-
sores usam o quadro branco,
com piloto, e não mais o giz,
como ainda é visto em algumas
escolas estaduais na Bahia.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O amor é a força mais fantástica da existência humana. É o
primeiro argumento da vida, o valor mais universal e a rima mais
perfeita com realização humana e felicidade. Não a vida humana
sem amor, não há crescimento, não há sentido, não há família, não
há cor nem alegria onde falta o amor. Onde ele não existe falta tudo.
Ele é a maior e a melhor resposta para as interrogações mais profundas.
Sobre ele já foi dito e sempre se diz muita coisa, dos mais diversos
pontos de vista. O amor é uma experiência universal e a linguagem
que marca a existência de todo ser humano.

O amor precisa ser cuidado. Como precisamos acompanhar o
crescimento de um ser humano, que nasce frágil e todo necessitado
de cuidados, o amor precisa de cuidado para crescer. Ele está presente
em todo ser humano como possibilidade. O cuidado aparece como
atitude fundamental para que o amor se torne uma realidade presente
e transparente nas pessoas. Onde não existe cuidado, que já é
expressão do amor, pode crescer violência, indiferença,
fortalecimento da agressividade e força de morte. Nisso, se
compreende, sob um aspecto, o fato de existirem pessoas más,
agressivas e violentas. O cuidado no amor possibilita o fortalecimento
de pessoas que amam e cuidam. No cuidado o amor cresce, porque
ele é uma arte que se aprende. Ninguém nasce sabendo amar. Tudo
se aprende na vida. O amor também está no ser humano como
possibilidade. Por isso, ele precisa de cuidado, de formação e decisão.

O amor é a necessidade de sair de si mesmo. O ser humano é
o ser do encontro. Não é possível alguém encontrar sentido para a
vida isolando-se, vivendo somente no seu mundo de trabalho e
preocupações. A pessoa que ama, carrega em si uma força interior,
que a projeta ao encontro de outras pessoas, de novas realidades e
de novos sonhos. Pensemos juntos para ver se encontramos uma
realidade mais bonita do que o fato de ter pessoas que nos amam e
que podemos amar! O isolamento mata a vida e o sentido. Se
somos seres do encontro, cada um poderá olhando ao seu redor,
perceber a qualidade dos encontros que vive. Como são os meus
encontros com as pessoas que estão mais próximas a mim, na
minha família, no meu trabalho, no clube, no futebol, na pizza, nos
momentos de gratuidade? Para que haja encontro precisa haver
face-a-face, precisa existir palavra, olhar e atenção. No encontro,
quando há saída de mim mesmo em direção ao outro, descubro
que a outra pessoa é um mistério infinito, a quem devo respeito e
amor. Ora, assim dá para dizer que nem todos os encontros são de
verdade encontros verdadeiros. Há pessoas que simplesmente estão
junto de outras. O encontro só acontece, quando acontece a saída
de mim mesmo em direção ao outro. Na saída existe amor. A outra
pessoa passa então a povoar a minha existência, com sua história,
com suas experiências, suas alegrias e preocupações. Pode ser que o
outro não se torne, por isso, amigo ou amigo. Não é esse o caso. O
fato é que quando eu sou uma pessoa aberta, não isolada, não
somente preocupado com minhas coisas e meu mundo, eu passo a
enriquecer o outro com a minha vida. E nisso também encontro
sentido para viver. A minha felicidade se constrói nessa troca. Por
isso, dá para dizer que isolar-se é também fechar-se ao amor.
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O AMOR ME DEIXA
ABERTO À NOVIDADE

DO ENCONTRO

GUANAMBI: PREFEITO DECRETA
LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO

DE OVÍDIO SANTOS JR, EX-
PRESIDENTE DA CÂMARA

O Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, decretou luto
oficial de 3 dias pelo faleci-
mento do ex-presidente da
Câmara de Vereadores de
Guanambi, Ovídio Santos
Junior, aos 82 anos, ocorrido
na última quinta-feira (17).  No
Decreto Nº 859/2020, o
gestor destacou a trajetória
política, como cidadão e
funcionário público, regis-
trando as condolências à
família e à comunidade. O
Prefeito emitiu ainda nota
pública com moção de pesar.

"O Prefeito de Guanambi,
Jairo Magalhães, manifesta
sinceras condolências aos
familiares e amigos do Sr.
Ovídio dos Santos Junior, ante
o seu falecimento, na tarde
desta quinta-feira, 17 de
setembro. Ovidinho, como era
popularmente conhecido, era
funcionário aposentado da
Codevasf (Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e Parnaíba), onde
exerceu dignamente suas

funções ao longo de 35 anos;
foi vereador e Presidente da
Câmara Municipal, no período
de 1983 a 1988. Nosso
registro de gratidão, respeito
pelo seu legado de grande
figura humana, amigo leal, pai
de família exemplar e homem

público correto que sempre
mereceu admiração e respeito
da nossa população. Assim,
justificou-se pelo exemplo, é
certo que deixará saudades,
mas sua essência prevalecerá
viva na memória do povo
guanambiense".
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BRUMADO: MULHER É PRESA COM 10 TABLETES DE
MACONHA EM ÔNIBUS QUE SEGUIA PARA MALHADA

Na tarde de segunda-feira
(14), policiais militares das
equipes do Tático Ostensivo
Rodoviário (TOR) e da Compa-
nhia Independente de Policia-
mento Rodoviário (CIPRv) de
Brumado prenderam, em fla-
grante, uma mulher de 18 anos
que transportava 10 tabletes de
maconha. A paulista, natural de
Ribeirão Preto, estava dentro de
um ônibus interestadual.

De acordo com a Secretaria
de Segurança Pública da Bahia
(SSP-BA), os militares aborda-
ram o veículo da empresa Novo
Horizonte, que fazia o trajeto
São Paulo - Boninal, na BR-030,

na região da cidade de Ma-
lhada. Durante revistas, o
cheiro forte da droga desper-
tou a atenção da guarnição.
Ainda conforme a SSP-BA, a
possível mala foi identificada
e dentro dela os PMs encon-
traram 10 tabletes de maconha
prensada. Em depoimento
inicial, a paulista contou que
receberia R$ 1 mil na cidade
de Livramento de Nossa
Senhora, onde entregaria os
entorpecentes a um taxista. A
traficante e as drogas foram
apresentadas à Polícia Civil, na
sede da Delegacia Territorial
(DT) de Brumado.

‘DECISÃO NECESSÁRIA’: VEREADOR VINÍCIUS
COSTA NÃO IRÁ DISPUTAR A REELEIÇÃO

O vereador Vinícius Costa
usou as redes sociais para
comunicar aos seus eleitores
e toda população do município
de Rio de Contas que não vai
disputar a reeleição. No vídeo
divulgado, o vereador afirmou
que, em razão dos compro-
missos assumidos como advo-
gado, profissão que exerce há
24 anos, não teria como
conciliar com mais uma campa-
nha eleitoral e o exercício de
mais um mandato na Câmara
de Vereadores de Rio de Contas.

O parlamentar aproveitou
ainda para reafirmar o compro-
misso assumido com todos que
votaram nele e com toda
população de Rio de Contas
relativos ao mandato que se
encerra no final deste ano.
"Não é uma decisão fácil, não
é uma decisão que me alegra,

O vereador afirmou que, em razão dos compromissos assumidos como advogado, não teria como
conciliar com mais uma campanha eleitoral e o exercício de mais um mandato.

mas é uma decisão necessária!
Estarei, contudo, honrando o
compromisso que assumi com
cada eleitor. Até o dia 31 de
dezembro continuarei, entre
acertos e erros, tentando fazer
o melhor do possível para
honrar meu mandato, para
honrar com as pessoas que
esperam de mim aquilo que
sempre falo, que quero ser a
voz daqueles que não têm voz",
declarou Vinícius Costa, afir-
mando ainda que não irá se
afastar da vida cotidiana de Rio
de Contas. "O meu escritório
[de advocacia] continuará
servindo as pessoas que
precisam, as pessoas mais
carentes de Rio de Contas. E
eu estarei vivenciando a
política de Rio de Contas nos
seus próximos anos com a
permissão de Deus!", finalizou.
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CÂMARA DE ITUAÇU EMITE NOTA DE REPÚDIO EM
APOIO AO VEREADOR OTACÍLIO CAÍRES DE SOUZA
A Câmara de Vereadores

de Ituaçu divulgou, nesta
sexta-feira (18), Nota de
Repúdio contra o ato sofrido
pelo vereador Otacílio Caíres
de Souza (PSD) na Convenção
Municipal do Partido Social
Democrático (PSD), realizada no
último domingo (13).

Em um vídeo que circula
nas redes sociais, o Vereador
Otacílio afirma que foi proibido
de participar da convenção de
seu partido e que espelharam
a notícia de que ele teria
chegado atrasado na referida
convenção. O Vereador afir-

mou ainda que está sendo alvo
de perseguição política.

Na nota, assinada pelos
vereadores Reinaldo Rocha
Ferreira, Euvaldo Figueredo da
Silva, Sivaldo Ferreira da Silva,
Tertulina Silva Andrade e Elza
Marilu Martinelly Silva Ramos,
é destacado que "a liberdade
de pleitear qualquer cargo
político é um direito assegu-
rado pela Constituição Federal,
bem como nos estatutos
partidários" e "agir de forma a
impedir o exercício de um
direito é claramente um aten-
tado à Democracia".

VACINAÇÃO PARA COVID-19 NA BAHIA SÓ EM
MARÇO DE 2021, DIZ SECRETÁRIO DE SAÚDE

A tão sonhada vacina para
a Covid-19 deve demorar. Ela
só deve começar a ser aplica-
da nos baianos a partir de
março de 2021. A estimativa
foi feita por Fa?bio Vilas-Boas
(Sesab), secretário da Sau?de
da Bahia, nesta terça-feira (15)
no programa Saúde & Bem-
Estar, apresentado pelo jorna-
lista Jorge Gauthier no Insta-
gram do jornal CORREIO.

Apesar de a Bahia ter a
parceria com a Rússia em
andamento para a distribuição
de 50 ilhões de doses, o
secretário destacou que o
prazo para o início da imuni-
zação ainda depende da
aprovação e registro da vacina
junto à Anvisa. Além disso,
reforçou que, na rede pública,
a vacina não terá como con-
templar todos os baianos. "A
prioridade serão as pessoas
que são grupos de risco".

Vilas-Boas destacou ainda
que não acha seguro o retor-
no das aulas sem vacina, que

A Bahia contabiliza 287.685 casos de Covid-19, sendo que 274.617 já estão curados, 6.983 são casos
ativos e 6.085 vieram a óbito (letalidade de 2,12%). (Foto: Paula Fróes/GOV-BA)

os hospitais de campanha
devem ser desativados progres-
sivamente e reforçou a neces-
sidade das pessoas continuarem
usando as máscaras pois há um
risco de uma segunda onda da
pandemia a exemplo do que já
aconteceu em países da Europa.
O secretário falou também do
legado de infraestrutura para a
saúde do estado com a intenção
de manutenção de 60% dos
atuais leitos de UTI.

A Sesab contabiliza 287.
685 casos confirmados desde
o início da pandemia, sendo
que 274.617 já são consi-
derados curados, 6.983 en-
contram-se ativos e 6.085
vieram a óbito, representando
uma taxa de letalidade de 2,12%.
Somente nesta última quarta-
feira (16), a Bahia registrou
2.237 novos casos de Covid-
19 (taxa de crescimento de
+0,8%) e 2.490 curados
(+0,9%) e 45 óbitos. 24.333
profissionais da saúde foram
infectados pelo Coronavírus.
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TCM APROVA CONTAS DAS CÂMARAS DE VEREADORES
DE LENÇÓIS, BONINAL E MAIS 7 MUNICÍPIOS

Na sessão desta quarta-
feira (16), os conselheiros da
1ª Câmara do Tribunal de
Contas dos Municípios da
Bahia (TCM-BA) analisaram e
aprovaram, com ressalvas, as
contas de 2019 de presidentes
de 7 câmaras de vereadores
de municípios baianos. Algu-
mas foram aprovadas com
pequenas ressalvas, em razão
de erros formais e irregula-
ridades de pouca relevância,
e os gestores não foram
apenados com multas. Outros
foram punidos com multas que
variam entre R$ 1 mil a R$ 3
mil, em razão de irregulari-
dades, equívocos e omissões
que foram constatadas quando
da análise dos relatórios
apresentados pelos auditores
do TCM e pelos conselheiros
relatores. Cabe recurso das
decisões.

Tiveram contas aprovadas
com ressalvas os presidentes
das Câmaras dos municípios

Também tiveram as contas aprovadas, as Câmaras de Quixabeira, Ichu, Santaluz, Mirangaba e
Caturama. (Foto: Reprodução / Internet)

de Quixabeira, Juceli Barbosa
de Oliveira; de Ichu, Willian
Gonçalves da Silva Carneiro;
de Lençóis, Gilmar Ferreira
Gomes Santos; de Santaluz,
Pedro dos Reis Almeida; de
Mirangaba, Hidamar Santos
Moura; de Caturama, Edilson
Amaral de Souza; e de Boninal,
Erineide Santos Teixeira.

Em relação à Câmara de
Boninal, o relator do parecer,
conselheiro Raimundo Mo-
reira, também determinou o
ressarcimento aos cofres
municipais da quantia de R$
7,6 mil com recursos pessoais,
sendo R$ 3,6 mil em razão do
pagamento de diárias sem a
devida comprovação de partici-
pação em curso de capacitação;
e R$ 4 mil pela não compro-
vação de devolução de subsí-
dios recebidos a maior. A
presidente, vereadora Erineide
Santos Teixeira, foi multada em
R$ 3 mil pelas irregularidades
contidas no parecer. O rela-

tório técnico registrou diversos
casos de falta de inserção,
falha e incorreção na remessa
mensal dos dados e informa-
ções da gestão pública ao
sistema SIGA, do TCM; realiza-
ção de gastos irrazoáveis com

diárias, no total de R$128.
550,00, o que correspondeu
a 12,44% da despesa com
pessoal; pagamento de subsí-
dios a maior, sem previsão
legal; e ao descumprimento do
disposto na Lei Complementar

nº131/2009, sobre a Trans-
parência Pública. A Câmara de
Boninal recebeu repasses, a
título de duodécimos, no
montante de R$ 1.383.936,07
e promoveu R$ 1.383.750,33
em despesas.

ABAÍRA: VEREADORES ACIONAM MP PARA APURAR
CRIMES EM CONVENÇÃO DO DEMOCRATAS

Indignados com os fatos
ocorridos no domingo, dia
13/09, durante a convenção
do partido Democratas (DEM)
e aliados em Abaíra, os
vereadores da oposição apre-
sentaram denúncia junto ao
Ministério Público para apura-
ção de crime de responsabili-
dade e descumprimento da
legislação estadual e municipal
que versam sobre as medidas
de enfrentamento ao novo
coronavírus. Conforme os
vereadores, há registros de
enorme aglomeração e incen-
tivo à aglomeração, antes e no
momento do evento.

Os opositores destacam
ainda que, até segunda-feira,
dia 14, o município de Abaíra,
que conta com menos de 9
mil habitantes, recebeu R$
2.369.292,99 de verba fede-
ral para apoiar ações que
possam mitigar os efeitos da

Para a vereadora Ana Lúcia Souza (PSB), a atitude do atual gestor e pré-candidato à reeleição, Edval
Luz Souza, é um total desrespeito com o cidadão. (Fotos: Divulgação)

pandemia da Covid-19, de
acordo com informações do
Fundo Nacional de Saúde
(FNS) e Banco do Brasil. “No
entanto, o que tem se obser-
vado são medidas paliativas
sem impacto, a exemplo de
barreiras sanitárias lotadas de
funcionários da prefeitura, e
descumprimento do decreto
editado pelo próprio prefeito, o
demista Edval Luz Silva, conhe-
cido como Diga”, destacou os
vereadores, via Assessoria.

Para a vereadora Ana Lúcia
Souza (PSB), a atitude do atual
gestor e pré-candidato à
reeleição é um total desres-
peito com o cidadão abaírense.
“Como é que se promove um
movimento com tamanho des-
caso com vidas humanas,
depois da contratação de
tantas pessoas para barreiras
sanitárias que deveriam servir
para prevenção? Barreiras

essas que estavam vazias
ontem, quando observamos
pessoas de diversos municí-
pios vizinhos em Abaíra”,
indagou a parlamentar, ressal-
tando ainda que “eles não têm

nenhuma cautela ou discer-
nimento. Infelizmente, essa
gestão só traz vergonha à
cidade de Abaíra. Depois da
farra com dinheiro do auxílio
emergencial, exposta na im-

prensa de grande circulação,
agora precisamos lidar com
essa aglomeração, repudiada
até pelo presidente do partido
deles, o prefeito [de Salvador]
ACM Neto”.
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EMBASA DESCOBRE ADUTORA CLANDESTINA COM
CAPACIDADE PARA DESVIAR 1.800 M³ DE ÁGUA POR DIA

Uma tubulação clandestina,
com capacidade de desviar até
1.800m3 de água por dia, foi
descoberta em uma fazenda em
Belo Campo, no sudoeste
baiano. "O procedimento da
Embasa é notificar o empresário
e judicializar esse furto que foi
feito", disse Joselito Pires,
gerente regional da Embasa.

A situação foi descoberta
após a empresa notar a dife-
rença no abastecimento de
água em Belo Campo. Entre
elas, a Embasa pontuou que
sempre que uma obra na rede
de água precisava ser realiza-
da, a situação demorava muito
para ser normalizada na
cidade. O empresário usava
uma ligação clandestina para
render água. A tubulação
pirata era de aço, com 50

Em 1 mês, a adutora desviou cerca de 1.800 m³. Essa quantidade dava para abastecer 9 mil residências,
consumindo em taxa mínima, durante 1 mês. (Foto: TV Sudoeste)

milímetros. Já a da Embasa é
de 300 mm. Segundo a em-
presa, em um mês, os cálculos
apontam que a adutora tenha
desviado 1,8 milhão de metros
cúbicos. Essa quantidade dava
para abastecer 9 mil residên-
cias, consumindo em taxa
mínima, durante um mês.

"Além de causar falta
d'água para população, causa
um prejuízo financeiro para a
Embasa. Além do mais, toda
perda e furto de água faz com
que toda a tarifa de água
aumente para toda a popula-
ção do estado. A tarifa é igual
para todas as cidades. Na
composição do valor da conta
de água, entra toda a água
produzida, e não apenas a
cobrada para a população",
concluiu Joselito Pires.

ESTIAGEM: TANQUE NOVO
TEM SITUAÇÃO DE

EMERGÊNCIA RECONHECIDA

Os municípios de Tanque Novo e Campo Alegre de
Lourdes, nas regiões sudoeste e norte da Bahia, tiveram
decreto de emergência homologado pelo Governo do Estado
nesta terça-feira (15), por causa do período de estiagem dos
municípios. Na publicação, o governo informou que a medida
foi tomada considerando os danos decorrentes da estiagem,
que tem afetado as atividades econômicas e a população
das cidades. Com isso, o estado deverá preservar o bem-
estar da população e adotar as medidas que se fizerem neces-
sárias. No decreto, o governo não especifica as medidas.
Essa homologação acontece a partir do decreto municipal,
expedido no dia 4 de setembro. O decreto de situação de
emergência é válido por 180 dias.

GUAJERU: INSCRIÇÕES PARA O
GARANTIA-SAFRA 2020/2021

ESTÃO ABERTAS

Devido à Pandemia do
novo Coronavírus, causador
da Covid-19, todas as inscri-
ções do Programa Garantia-
Safra feitas nas safras 2018/
2019 e 2019/2020 migra-
ram, automaticamente, para a
safra 2020/2021. Para ser
válido o processo de migração
automática, a Declaração de
Aptidão ao Pronaf (DAP) deve

estar válida no dia da mi-
gração (04/09/2020).

Em Guajeru, as novas
inscrições podem ser realiza-
das até o dia 2 de outubro.
O agricultor precisa compa-
recer na sede da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
de Guajeru com xerox do RG
e da DAP.

O Garantia Safra é uma

ação do Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) com
participação do município e
tem como objetivo garantir
condições mínimas de sobrevi-
vência aos agricultores familia-
res de municípios sistematica-
mente sujeitos a perdas das
safras por causa da estiagem
ou excesso de chuvas.
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OPERAÇÃO CARRO-PIPA VAI INTEGRAR PROJETO PARA
ESTIMULAR INOVAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Operação Carro-Pipa
(OCP), mantida pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional
(MDR) em parceria com o
Exército Brasileiro (EB), foi o
projeto selecionado, dentre
27 inscritos, para integrar o
Laboratório de Inovação e
Coparticipação (coLAB-i) do
Tribunal de Contas da União
(TCU) e do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento
(BID). O objetivo é otimizar os
recursos investidos no projeto,
que tem como objetivo levar
água a regiões que sofrem com
estiagem. O MDR espera que as
medidas a serem adotadas em
conjunto com o coLAB-i pos-
sam reduzir os custos da
Operação Carro Pipa, estimados
em R$ 670 milhões por ano,
além de garantir a perenidade
e a qualidade do abastecimento.

A Operação Carro Pipa
integra o Programa Emergen-
cial de Distribuição de Água

Potável no Semiárido Brasileiro
e tem como objetivo auxiliar
populações rurais atingidas
pela seca e estiagem. A ação
federal é regulamentada pelas
Portarias Interministeriais 1/
2015 e 2/2015 e realizada a
partir de cooperação técnica e
financeira entre os Ministérios
do Desenvolvimento Regional
e da Defesa para o atendi-
mento às famílias no Semiárido
nordestino e nas regiões norte
de Minas Gerais e do Espírito
Santo. A iniciativa atende,
todos os anos, mais de 600
municípios em 10 estados,
beneficiando cerca de 3
milhões de pessoas. A atuação
do programa é, prioritaria-
mente, em áreas rurais. Porém,
a Defesa Civil Nacional também
apoia, de forma complementar,
iniciativas dos governos esta-
duais com a transferência direta
de recursos ao Poder Público,
que são os responsáveis pela

execução e gestão da operação
em áreas urbanas e em zonas
rurais que não são atendidas
pela iniciativa federal.

O coLAB-i é uma ini-
ciativa conjunta do TCU e do
BID para disseminar a ino-
vação na adminis t ração

O MDR espera reduzir os custos da Operação Carro-Pipa, estimados em R$ 670 milhões por ano,
mantendo a garantia da perenidade e qualidade do abastecimento.

pública em benefício da
sociedade. As ações são
desempenhadas por meio do
Instituto Serzedello Corrêa.

BAHIA SOBE DUAS POSIÇÕES NO RANKING
NACIONAL DE COMPETITIVIDADE ENTRE ESTADOS
O Centro de Liderança

Pública (CLP) divulgou, nesta
quinta (17) o Ranking de Com-
petitividade dos Estados (ran-
kingdecompetitividade.org.br),
desenvolvido em parceria com
a B3, Tendências Consultoria e
a Economist Intelligence Unit.
A Bahia foi um dos destaques
da região Nordeste neste ano.
O Estado subiu duas posições
no ranking e ficou em 18º
lugar, logo atrás de Pernambuco.

Contribuiu para sua me-
lhora o crescimento de dez
posições no pilar Inovação
(16ª colocação), a melhoria
em sete posições no pilar
Eficiência da Máquina Pública
(7º lugar) e de cinco posições
em Capital Humano (19ª
colocação). Por outro lado, a
Bahia caiu posições em Segu-
rança Pública (25ª colocação).
O melhor nordestino no
ranking nacional é o Ceará,
que ocupa a 10ª colocação,
duas acima do lugar ocupado

nos últimos dois anos. Neste
ano, três estados do Nordeste
melhoraram suas posições em
comparação com 2019, dois
estados mantiveram suas
posições e quatro tiveram
desempenho pior que no ano
passado. O destaque negativo
ficou com o Piauí, que ocupou
o penúltimo lugar do ranking
neste ano, três posições abaixo
em comparação com o ano
anterior. As primeiras coloca-
ções no país não mudaram em
relação a 2019: São Paulo em
1º, seguido por Santa Catarina
e Distrito Federal. Na parte de
baixo do estudo estão, além
do Piauí (26º), estão Roraima
(25º) e Acre (27º), nas três
últimas posições. O Mara-
nhão, que era o 26º no
ranking de 2019, saiu da
rabeira e ficou em 23º lugar.

No Ranking de Competi-
tividade dos Estados 2020, as
27 unidades federativas foram
avaliadas. Neste ano, o levanta-

mento também reuniu dados
sobre destaques e desafios
enfrentados por áreas essen-
ciais da administração pública
no combate à covid-19 a partir
de 68 indicadores, distribuí-
dos em dez pilares temáticos
considerados fundamentais

para a promoção da competi-
tividade e melhoria da gestão
pública dos estados brasileiros:
Infraestrutura, Sustentabilidade
Social, Segurança Pública,
Educação, Solidez Fiscal ,
Eficiência da Máquina Pública,
Capital Humano, Sustentabili-

dade Ambiental, Potencial de
Mercado e Inovação. Segundo
a CLP, o ranking, ferramenta
que reúne dados para auxiliar
gestores públicos a diagnos-
ticar problemas e elencar
prioridades, é utilizado por 20
estados. Fonte: Jornal Correio*.
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TRE ACOLHE RECURSO DE PREFEITA E DO VICE
DE MALHADA DE PEDRAS E MANTÉM MANDATOS

A prefeita de Malhada de
Pedras, Terezinha (PP), e seu
vice, Adriano Reis Paca (PSD),
tiveram recurso aceito pelo
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA), por 5 votos a
favor e 2 contrários, para
reformar sentença mantendo
seus mandatos. Eles eram
acusados de abuso de poder
econômico, abuso de poder
político e captação ilícita.
"Acordam os membros do
Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia, à unanimidade, inaco-
lher as preliminares e, no mé-
rito, por maioria, vencidos o
Relator e o Juiz Henrique Gon-
çalves Trindade, dar pro-
vimento ao recurso, nos termos
do voto do desembargador
Roberto Maynard Frank",
pontua a decisão. Eles eram acusados de abuso de poder econômico, abuso de poder político e captação ilícita. (Foto: Reprodução / Caculé Online)

BRUMADO: 21ª OAB/BA EMITE NOTA
DE PESAR PELO FALECIMENTO
DA ADVOGADA MARIA VIANA

A 21ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil
(OAB), seccional da Bahia, em
Brumado, emitiu Nota de Pesar
pelo falecimento da Advogada
Maria José Viana Leite Santos,
ocorrido nesta sexta-feira (11).
Maria Viana é esposa do
diretor tesoureiro da subseção,
Ivan Meira dos Santos, mãe da
Advogada Ana Regina Viana
Leite Santos e tia do Advogado
Wanderlei Lima Viana Leite. Na
nota, assinada pelo presidente
Kleber Lima Dias, a 21ª OAB/
BA - Brumado se coloca "em
luto e neste momento de
profunda dor, se solidariza
com os amigos e familiares".

CRIME: VANDALISMO E
DESRESPEITO AO MEIO
AMBIENTE EM CAETITÉ

Na Comunidade de Moita dos Porcos, uma vistoria da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caetité (SEMMA),
verificou que o espaço vem sendo frequentado constante-
mente por pessoas sem a devida autorização, desrespeitando
as informações contidas em placas e a cerca de proteção.
Também foi constatado, o descarte incorreto de resíduos ao
longo do rio, o que configura crime ambiental, conforme a
Secretaria. Um dos proprietários da localidade, que não quis
ser identificado, reclamou da insegurança, principalmente nos
finais de semana, relatando ocorrências de roubos de veículos.

A Secretaria constatou ainda vestígios da prática de
vandalismo, como cercas com arames cortados, cadeados
quebrados, picadas abertas sem a devida autorização,
causando supressão manual em várias partes da propriedade.

O Engenheiro Ambiental da SEMMA, João Bastos, em
nota, pediu "a compreensão e colaboração de todos que
respeitem as placas de sinalização da propriedade,
respeitando o meio ambiente de forma consciente,
preservando a vegetação, rio e a barragem da Embasa".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola
Municipal Ana Teixeira neste município, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 02/10/2020. Horário: 08:30 horas.
Critério: Menor Preço Global. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governo-
decacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 11 de setembro de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da Comissão.

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020 - Objeto: contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola
Municipal Tergina Pinheiro neste município, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 05/10/2020. Horário: 08:30
horas. Critério: Menor Preço Global. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site
www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 16 de setembro de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da
Comissão.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2020 - A Câmara Municipal de Brumado/BA torna público a realização
de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada
para aquisições com instalações de todos os equipamentos descritos no ANEXO I para a Rádio Câmara de BRUMADO,
conforme especificações constantes do termo de referência que integra este Edital e seus anexos. O edital, em sua integralidade
e sem custo, está disponível na sede desta casa legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor
Fagundes, das 8:00 às 12:00. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 24 de setembro de 2020, às 09:00 horas,
no endereço supramencionado. Brumado, 11 de setembro de 2020. Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020 A Prefeitura
Municipal de Ituaçu torna público para conhecimento dos Interessados a REVOGAÇÃO da Tomada de Preços nº 003/2020 cujo
objeto é a contratação de empresa do ramo para construção de Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2 PADRÃO FNDE
- na Escola Municipal Durval Gualberto Rocha no Povoado de Tranqueiras, por conveniência e oportunidade com base no art.
49 da Lei 8.666/93, nas Súmulas 346 e 473 do STF e baseado no princípio da autotutela administrativa. Os interessados devem
aguardar nova publicação de aviso. Ituaçu-Bahia, Edilson Novais Silva - Presidente da CPL. Adalberto Alves Luz - Prefeito
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 10/20-PA 76/20, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de material de limpeza e higiene para diversas Secretarias. Recebimento das Propostas e Habilitação:
16.9.20 a 29.9.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 29.9.20 às 9h, Disputa: 29.9.20 às 10:00h - horário de Brasília. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br
ID n° 834602 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).
Condeúba, BA - 15.9.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL SRP 011/2020 - A Prefeitura Municipal de Aracatu/BA, através da Secretaria Municipal de
Administração, torna público para ciência dos interessados, que no dia 28 de setembro de 2020, a partir das 09hs00min, receberá
as propostas e documentos referente ao Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço nº 011/2020 referente a Aquisição de
equipamentos para Academia ao Ar Livre no Município de Aracatu. O edital completo estará disponível no diário oficial do
município pelo site www.aracatu.ba.gov.br bem como poderá ser retirado diretamente no Setor de Licitações na sede da
Prefeitura Municipal a partir da data desta publicação, no horário entre 08h:30min às 12h00min e 14h00min às 17h00min. Aracatu,
15 de setembro de 2020. Weslei Peixoto Santos - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2020 - O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE GUAJERU, Gilmar Rocha Cangussu, em
cumprimento ao artigo 9º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, convoca toda a comunidade guajeruense interessada
na Administração Pública Municipal a participar da Audiência Pública de apresentação, avaliação e discussão das metas da
execução orçamentária, contábil e financeira da Prefeitura Municipal de Guajeru referente ao segundo quadrimestre de 2020,
a ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Praça Idalino Silva Araújo s/n, às 10h30min do dia 30 de
Setembro de 2020. Guajeru, 16 de setembro de 2020. GILMAR ROCHA CANGUSSU - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

ATA. 022/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EDITAL
Nº 005/2019 - Aos 03diasdo mês de setembro de 2020, às 08:17min, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Saúde de
Poções situada à Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de Prestadores
de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente designada através da Portaria Nº 049 de 20 de dezembro de
2019, para abertura e julgamento da documentação de habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde referentes ao
Credenciamento regido pelo Edital - Nº 005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunião, a Presidente Sra. Deborah de Souza
Silva Cardoso, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuídos pela Portaria Municipal acima citada,
tendo comparecido os seguintes membros: Sirlândia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato
contínuo ressalvou que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocatório (Edital 005/2019,
inclusive levando em consideração os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando
seguimento, a presidente informou que lhe foi entregue a documentação de trêspostulantes a credenciamento para prestação
de serviçosmédicos na forma de plantão na Unidade de Pronto Atendimento. Os Envelopes foram conferidos quanto à inviolabilidade
e os dizeres de endereçamento, estando conforme as exigências editalícias.  Posteriormente os envelopes foram abertos e seu
conteúdo comparados com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracterização jurídica. Após a análise documental foi
constatado que os postulantes seguirdescritos apresentaram todas as condições que lhe conferia perfeita conformidade com
o instrumento convocatório - Edital 005/2019 e aditivos.Assim sendo, foram declaradosCREDENCIADOS AS SEGUINTES
PESSOAS JURÍDICAS: 1) FWMT MED - Serviço Médico LTDA, inscrita no CNPJ N. 36.951.301/0001-48, situada à Rua dos
Jasmins, 315. Sala 05, CEP 48.110-000, Bairro Planalto II, na cidade de Catu-Ba, para prestação dos serviços constantes na
Tabela 01, itens 01(Permanência em Plantão de Unidade de Pronto Atendimento Durante 12 horas entre os dias de segunda a
Sexta-feira; e item 04 (Permanência em Plantão em Unidade de Pronto Atendimento Durante 24 horas entre os dias de Sábado
a Segunda-feira; 2) PINHEIRO & LACERDA LTDA, inscrita no CNPJ N. 35.904.364/0001-80, situada à Rua Zeferino Correia, 77.
Centro, Vitória da Conquista-Ba. CEP 45.000-520, para prestação dos serviços constantes na Tabela 01, itens 01(Permanência
em Plantão de Unidade de Pronto Atendimento Durante 12 horas entre os dias de segunda a Sexta-feira; e item 04 (Permanência
em Plantão em Unidade de Pronto Atendimento Durante 24 horas entre os dias de Sábado a Segunda-feira; 3) R.B. MATOS
DANTAS SERVIÇOS MÉDICOS, inscrita no CNPJ N. 34.749.483/0001-43, situada à Rua Manoel Isaac Sobrinho,  262.  Vila
Elisa, Presidente Janio Quadros/Ba. CEP 46.250-000, para prestação dos serviços constantes na Tabela 01, itens 01(Permanência

em Plantão de Unidade de Pronto Atendimento Durante 12 horas entre os dias de segunda a Sexta-feira; e item 03 (Permanência
em Plantão em unidade de Pronto Atendimento Durante 24 horas entre os dias de segunda a Sexta-feira). A Presidente fez
questão de que constasse em ata que nada tinha ficado a título de pendência. Não havendo mais pleiteantes a avaliar e não
tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião quando, para
fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão que permaneceram até o final desta. Em
Poções - Bahia, 03 de setembro de 2020. Deborah de Souza Silva Cardoso - Presidente. Sheila Matos Rolim Freitas - Membro.
Sueli Rocha Medrado - Membro. Sirlândia B. Cunha Nascimento - Membro.

EXTRATO MÊS DE SETEMBRO DE  COVID/19 DE  2020

NOME- OBJETO: JOSÉ SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº
08.197.983/0001-00, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, nº 310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP: 45.260-
000, fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde haja fluxo de
pessoas, junto às repartições públicas, como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência de saúde
pública do novo Coronavírus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATO Nº 228/
2020FMS. VALOR: R$ 4.500,00. PRAZO: 14/09/2020 Á 14/10/2020. MODALIDADE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO n°
117/2020.

NOME-OBJETO: MICHAEL BRAGA SILVA, pessoa Fisica de direito privado,Inscrito no CPF nº 059.801.315-66, com endereço
Rua Trindade, nº 63, bairro: Primavera, Poções - BA, CEP 45.260-000O objeto serviço de enfermagem em Unidade de Atendimento
e Enfrentamento à COVID19/Unidade de Pronto Atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com
COVID19 (Item 24 da tabela N.01). CONTRATO Nº 234/2020FMS. VALOR: R$ 4.200,00. PRAZO: 15/09/2020 Á 30/11/2020.
MODALIDADE LICITAÇÃO: INX 075/2020 FMS.

17 SETEMBROde 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Chefe do Departamento de Licitações e Contratos.

TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 038/2020 FMAS - TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 038/
2020 FMAS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE
POÇÕES - EPP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, nº 02, Bairro: centro, Poções-
Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro
Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, COM ACO-OPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
inscrito no CNPJ sob o nº 15.364.2070001-12, com sede à Rua Maneca Moreira, nº 04, Bairro Centro, cidade de Poções - Bahia,
representado por Laís Santos Araújo Mascarenhas, Secretária Municipal de Assistência Social,doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POÇÕES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
endereço comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, 166 - Centro, Poções - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 18.082.402/0001-48, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 022/2020, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento,  mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O
presente Termo de Apostilamento tem por objeto fornecimento de gêneros alimentíciosem atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrições do Pregão Presencial nº 022/2020,que será necessário
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas,agora pelo novo Decreto Legislativo
nº 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1º que diz:fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos municípios
baianos integrantes da relação constante do Anexo Único deste Decreto; 1.1 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está
adstrito somente aos itens listados em anexo, específicos às ações de combate ao COVID-19; 1.2 Justificamos o apostilamento
do contrato em virtude das ações da Lei complementar nº 173/2020; 1.3 As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta da inclusão dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 1.4 Atividade/Projeto:2.070 - Enfrentamento
da Emergência em Saúde - COVID-19; 2.072 - Ações do COVID no SUAS para alimentos - Portaria 369; 2.073 - Ações do- COVID
no SUAS para acolhimento-Portaria 369; E a Fonte 09 - Recursos Vinculado LC 173/2020; 1.5 Sendo assim a dotação orçamentária
passa a ser da seguinte forma: UNIDADE 03.10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social. 03.10.02 - Fundo Municipal de
Assistência Social. ATIVIDADE 2.046 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. 2.047 - Manutenção do
Conselho Municipal de Assistência Social. 2.049 - Ações serv. de proteção atend. integral a família - PAIF/PBF. 2.050 - Ações
serv. Prot. Atend. Especial. A família e indiv - PAIF/PFMC. 2.052 - Ações do IGD SUAS. 2.053 - Ações Serv. de Acol.  Insti. Criança
Adolesc. E Adultos - PACI. 2.054 - Gestão do Programa BPC na Escola. 2.055 - Desenvolvimento das Ações do IGD PBF. 2.057
- Gestão das Ações do SCFV. 2.058 - Ampliação Manutenção e Implantação de Programas Sociais. 2.059 - Manutenção do
ACESSUAS TRABALHO. 2.060 - Manutenção do Fundo de Habitação. 2.061 - Programa de Erradicação do Trabalho do Trabalho
Infantil. 2.062 - Programa Primeira Infância no SUAS - Crianças Feliz. 2.067 - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. 2.070
- Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19. 2.072 - Ações do COVID no SUAS para alimentos - Portaria 369. 2.073
- Ações do- COVID no SUAS para acolhimento-Portaria 369. ELEMENTO 3390.30.00 - Material de consumo. 3390.32.00 -
Material de Distribuição Gratuita. FONTE 00 - Recursos Ordinários. 24 - Transferência de Convênios - Outros. 28 - Fundo
Estadual de Assistência Social - FEAS. 29 - Transferência de Recursos do - FEAS. ELEMENTO DE DESPESA 3390.30.00 -
Material De Consumo. 4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente. FONTE 00 - Recursos Ordinários. 09 - Recursos
Vinculado LC 173/2020. 24 - Transferência de Convênios - Outros. 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS. 29 -
Transferência de Recursos do - FEAS. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS - 2.1 O prazo do Apostilamento começa a contar de
08 de setembro de 2020,e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo 1.058
do Código Civil Brasileiro; CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - 3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. CLÁUSULA
QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES - 4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das testemunhas. 4.2 E por acharem justos,
assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito,
Secretários e Setor contábil. Poções BA, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito. Gustavo Correia Silva
- Setor Contábil da Prefeitura.
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 36/2020 FMAS - TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 36/
2020 FMAS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A EMPRESA ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE
POÇÕES - EPP. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, nº 02, Bairro: centro, Poções-
Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro
Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, COM ACO-OPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
inscrito no CNPJ sob o nº 15.364.2070001-12, com sede à Rua Maneca Moreira, nº 04, Bairro Centro, cidade de Poções - Bahia,
representado por Laís Santos Araújo Mascarenhas, Secretária Municipal de Assistência Social,doravante denominado
CONTRATANTE, e a empresa ERIVALDO GOMES DE SOUZA DE POÇÕES - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com
endereço comercial na Rua Sargento Mor Raimundo G. da Costa, 166 - Centro, Poções - BA, CEP 45.260-000, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 18.082.402/0001-48, aqui denominada CONTRATADA, com base na licitação na modalidade Pregão Presencial
nº 021/2020, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o
presente Contrato de Fornecimento,  mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O
presente Termo de Apostilamento tem por objeto aquisição de material de limpeza em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme descrições do Pregão Presencial nº 021/2020,que será necessário
acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas, agora pelo novo Decreto Legislativo
nº 2440 de 29 de junho de 2020, em seu Art. 1º que diz:fica prorrogado por 90 (noventa dias) dias, a partir da publicação deste
Decreto Legislativo, o prazo de reconhecimento, pela Assembleia Legislativa, do estado de calamidade pública dos municípios
baianos integrantes da relação constante do Anexo Único deste Decreto; 1.6 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está
adstrito somente aos itens listados em anexo, específicos às ações de combate ao COVID-19; 1.7 Justificamos o apostilamento
do contrato em virtude das ações da Lei complementar nº 173/2020. 1.8 As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta da inclusão dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 1.9 Atividade/Projeto:2.070 - Enfrentamento
da Emergência em Saúde - COVID-19; 2.073 - Ações do- COVID no SUAS para acolhimento-Portaria 369; E a fonte 09 - Recursos
Vinculado LC 173/2020; 1.10 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: UNIDADE 03.10.01 - Secretaria
Municipal de Assistência Social. 03.10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social. ATIVIDADE 2.046 - Manutenção da
Secretaria Municipal de Assistência Social. 2.047 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. 2.049 - Ações
serv. de proteção atend. integral a família - PAIF/PBF. 2.050 - Ações serv. Prot. Atend. Especial. A família e indiv - PAIF/PFMC.
2.052 - Ações do IGD SUAS. 2.053 - Ações Serv. de Acol.  Insti. Criança Adolesc. E Adultos - PACI. 2.054 - Gestão do Programa
BPC na Escola. 2.055 - Desenvolvimento das Ações do IGD PBF. 2.057 - Gestão das Ações do SCFV. 2.058 - Ampliação
Manutenção e Implantação de Programas Sociais. 2.059 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO. 2.060 - Manutenção do
Fundo de Habitação. 2.061 - Programa de Erradicação do Trabalho do Trabalho Infantil. 2.062 - Programa Primeira Infância no
SUAS - Crianças Feliz. 2.067 - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV. 2.070 - Enfrentamento da Emergência em Saúde
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- COVID-19; 2.073 - Ações do- COVID no SUAS para acolhimento-Portaria 369; ELEMENTO 3390.30.00 - Material de consumo.
3390.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. FONTE 00 - Recursos Ordinários. 24 - Transferência de Convênios - Outros. 28
- Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS. 29 - Transferência de Recursos do - FEAS. ELEMENTO DE DESPESA
3390.30.00 - Material De Consumo. 4.4.90.52.00 - Equipamentos E Material Permanente. FONTE 00 - Recursos Ordinários. 09
- Recursos Vinculado LC 173/2020. 24 - Transferência de Convênios - Outros. 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.
29 - Transferência de Recursos do - FEAS. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS - 2.1 O prazo do Apostilamentocomeça a contar
de 08 de setembro de 2020,e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos no artigo
1.058 do Código Civil Brasileiro; CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - 3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas
e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento. CLÁUSULA
QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES - 4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das testemunhas. 4.2 E por acharem justos,
assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito,
Secretários e Setor contábil. Poções BA, 08 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito. Gustavo Correia Silva
- Setor Contábil da Prefeitura.
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 202/2020 FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 202/
2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA LAZARO COSTA DOS SANTOS 04586482567. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, nº 02, Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11,113,324/0001-
52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, nº 75, Bairro:centro, CEP. 45.260-000, representado por Jorge Lorena Santos Mascarenhas,
Secretaria Municipal de Saúde,doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à empresa LAZARO COSTA DOS
SANTOS 04586482567, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 37.095.381/0001-40, com endereço  Rua Arnulfo
Ramos Silva, n° 133, Bela Vista, Poções Bahia, CEP 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, oriundo da DISPENSA DE
LICITAÇÃO nº 101/2020, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem
celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO - 1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por objeto a prestação de serviços  em aluguel de Caminhão ³/4, para
transporte de material para higienização nas ruas, como medidas preventivas a respeito do Novo Coronavírus (COVID-19), em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 101/2020., que será
necessário acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento de Despesas. 1.2 Justifica-se a
necessidade deste, através da Lei nº 14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,
especificadamente no Art. 4º- H que diz que os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até 6 (seis) meses e
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020,
respeitados os prazos pactuados. 1.3 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens listados
em anexo, específicos às ações de combate ao COVID-19; 1.4 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
da inclusão dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 - Enfrentamento
da Emergência em Saúde - COVID-19; 1.5 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma: Unidade
Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 030701 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. Atividade/Projeto
10.122.09.2.068-Enfrentamento de emergência Saúde - COVID-19. Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros
- P. Jurídica. Fonte 14 - Transferências de Recursos. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS - 2.1 O prazo do Apostilamento começa
a contar do dia 14 de setembro de 2020, e de acordo com as solicitações da Contratante não se computando os casos previstos
no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro; CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - 3.1 Ficam ratificadas todas as demais
cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo de Apostilamento.
CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES - 4.1Permanece o Foro da Cidade de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do Contrato, das testemunhas. 4.2 E por acharem
justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito,
Secretários e Setor contábil. Poções BA, 14 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito. Gustavo Correia Silva
- Setor Contábil da Prefeitura
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 214-1/2020FMS - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 22/
2020 FMS, DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES COM
COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA FWMT MED SERVIÇOS MÉDICO LTDA. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA, situada à Praça da Bandeira, nº 02, Bairro: centro,Poções Bahia, FONE/FAX
(77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas,
Prefeito Municipal, COM A COPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11,113,324/0001-
52, com sede à Rua: Cardeal da Silva, nº 75, Bairro:centro, CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas,
Secretaria Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à empresa FWMT MED SERVIÇOS
MÉDICO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 36.951.301/0001-48,  com endereço a Rua dos Jasmim, nº 315, Planalto II Catu-Bahia,
CEP: 48110-000, aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Pessoa Física,  oriundo da
Inexigibilidade de Licitação nº INX 068/2020 FMS, mediante as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO
OBJETO - 1.1 O presente Termo de Apostilamento tem por Inexigibilidade de Licitação referente a trabalho de médico para o
Centro de Atendimento e Enfretamento á COVID 19  do Municipio de Poções (tabela 01/item 23 do edital 005/2019) em atendimento
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme descrições constantes da Inexigibilidade de
Licitação nº INX 068/2020 FMS, que será necessário acrescentar uma atividade/projeto nas dotações no Quadro de Detalhamento
de Despesas. 1.2  Justifica-se a necessidade deste, através da Lei nº 14.035 de 11 de Agosto de 2020 que altera a Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019, especificadamente no Art. 4º- H que diz que os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até
6 (seis) meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto vigorar o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, respeitados os prazos pactuados. 1.3 Sendo que o presente Termo de Apostilamento está adstrito somente aos itens
listados em anexo, específicos às ações de combate ao COVID-19; 1.4 As despesas para o pagamento deste contrato correrão
por conta da inclusão dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada: 1.5 Atividade/Projeto: 10.122.09.2.068 -
Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID-19; 1.6 Sendo assim a dotação orçamentária passa a ser da seguinte forma:
UNIDADE  03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. ATIVIDADE 2.038 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.
2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. 2.040 - Gestão das Ações de Atenção Básica. 2.068 -
Enfrentamento de Emergência em Saúde - COVID 19. ELEMENTO DE DESP. 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica.
FONTE 02- exceto para atividade 2068. 14 - Transferências de Recursos do SUS. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS - 2.1 O
prazo do Apostilamento começa a contar a partir de 14 de setembro de 2020, e de acordo com as solicitações da Contratante
não se computando os casos previstos no artigo 1.058 do Código Civil Brasileiro; CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
- 3.1 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as
constantes do presente Termo de Apostilamento. CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES - 4.1 Permanece o Foro da Cidade
de Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do Contrato, das testemunhas. 4.2 E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na
presença de testemunhas abaixo arroladas, Prefeito, Secretários e Setor contábil. Poções BA, 14 de setembro de 2020. Leandro
Araújo Mascarenhas - Prefeito. Gustavo Correia Silva - Setor Contábil da Prefeitura.
TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 147/2020 FMS - TERMO ADITIVO DE PRAZO DAS CLÁUSULAS DO
CONTRATO Nº 147/2020 FMS QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POÇÕES JUNTAMENTE COM O FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, E EDUARDO SOUZA SILVA VEIGA-ME. O MUNICÍPIO DE POÇÕES, pessoa jurídica de direito
público, CNPJ com sede na Praça da Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ
sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE
COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal
da Silva, nº 75, Bairro Centro, cidade de Poções - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora do
referido Fundo ora denominado CONTRATANTE e do outro lado, EDUARDO SOUZA SILVA VEIGA-ME, inscrito no CNPJ sob
nº 08.438.291/0001-06, inscrito no CRM sob o n° 15094 com endereço a Rua 02 de Julho, nº 83, Bairro Centro, Vitória da
Conquista-Bahia, CEP: 45.000-240, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), com base nas disposições da Lei Federal 8.666
de 21 de junho de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços,  oriundo
da Inexigibilidade de Licitação nº INX 049/2020 FMS, mediante as cláusulas e condições seguintes: I - CLÁUSULA PRIMEIRA
- DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato prestação de serviços  médicos de plantão em Unidade de Pronto
Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item 01);e permanência em plantão de Unidade
de Pronto Atendimento durante 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira(tabela 01/item 04), oriundos do Credenciamento
nº 005/2019. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRAZO - O prazo ao Contrato originário sob nº 147/2020 FMS, através do Termo
Aditivo de Prazo terá vigência do dia 28 de agosto de 2020 e findando em 30 de novembro do mesmo ano. III - CLÁUSULA

TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo se justifica por ainda ter saldo no contrato para prorrogação de sua
vigência, uma vez que, o prazo do contrato originário não foi suficiente para a conclusão do objeto em tela, considerando ainda,
que a Lei 8.666/93 e a suas alterações posteriores permite no seu artigo 58 c/c com o art. 57, inciso II, e parágrafo 4º e art. 65,
II, b, §1º. assim também, como em foco na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no artigo 62 ainda explica que "o
pagamento da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular liquidação", e no artigo 63 acrescenta que, "§ 2º
A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato ajuste ou acordo respectivo",
regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a continuidade das atividades, evitando assim, prejuízos
para a população. Segue anexo cópia do contrato. IV - CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas para
o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada. Unidade Orçamentária
30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. Atividade/Projeto 10.302.09.2.044 -
Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P.
Jurídica. V - CLÁUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas
no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. V - CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
- Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes
do presente Termo Aditivos de Renovação. VI - CLÁUSULA SEXTA - FORO - 6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções
- Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, das testemunhas. 6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual
teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. Poções - Bahia, 28 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas
- Prefeito Municipal de Poções - Contratante. Lorena Santos Mascarenhas - Secretário Municipal de Saúde - Contratante.
EDUARDO SOUZA SILVA VEIGA-ME - Empresa Contratada.
TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 122/2019 - TERMO ADITIVO DE PRAZO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO
Nº 122/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICIPIO DE POÇÕES E A EMPRESA GOLDEN PALCOS PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA. O MUNICÍPIO DE POÇÕES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na Praça da Bandeira, 02
- CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato representado
pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GOLDEN
PALCOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 04.378.466/0001-86, com
endereço comercial Av. Alexandre Quinto, Centro, Ibirapitinga, Bahia, CEP: 45.500-000, aqui denominada CONTRATADA, na
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 026/2019-SRP, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato,  mediante as cláusulas e condições seguintes: I - CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente Contrato prestação de serviços de estrutura, iluminação e contratação
de show artístico em atendimento aos eventos realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Administração e Planejamento deste
Município, conforme descrições do Edital Pregão Presencial nº 026/2019-SRP. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRAZO - O prazo
ao Contrato originário sob nº 122/2019, através do Termo Aditivo de Prazo terá vigência do dia 14 de agosto de 2020 e findando
em 31 de dezembro do mesmo ano. III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo se justifica por
ainda ter saldo no contrato para prorrogação de sua vigência, uma vez que, o prazo do contrato originário não foi suficiente para
a conclusão do objeto em tela, considerando ainda, que a Lei 8.666/93 e a suas alterações posteriores permite no seu artigo 58
c/c com o art. 57, inciso II, e parágrafo 4º e art. 65, II, b, §1º. assim também, como em foco na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, no artigo 62 ainda explica que "o pagamento da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular
liquidação", e no artigo 63 acrescenta que, "§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá
por base: I - o contrato ajuste ou acordo respectivo", regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a
continuidade das atividades, evitando assim, prejuízos para a população. Segue anexo cópia do contrato. IV - CLÁUSULA
QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da
Dotação Orçamentária a seguir especificada. ÓRGÃO 03.01.01 - Gabinete do Prefeito. 03.02.01 - Secretaria Municipal de
Administração E Planejamento. 03.04.01 - Secretaria Munic. De Agricultura Meio Ambiente de Desenvolvimento Rural. 30700
- Secretaria Municipal de Saúde. 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. UNIDADE 03.01.07 - Departamento de Cultura.
03.02.01 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 03.04.01 - Secretaria Munic. de Agricultura Meio Ambiente
de Desenvolvimento Rural. ATIVIDADE 2.038 - Manutenção da Secretaria de Saúde. 2.040 - Gestão das Ações de Atenção
Básica. 2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. 2.068 - Enfrentamento da Emergência em saúde -
COVID - 19. ELEMENTO 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P. Jurídica. FONTE 00 - Recursos Ordinário. 10 - FCBA -
Fundo de Cultura do Estado da Bahia. 02 - Receitas e Transferências de Impostos. 14 - Transferência de Recursos. V -
CLÁUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato
Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo. V - CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam
ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do
presente Termo Aditivos de Renovação. VI - CLÁUSULA SEXTA - FORO - 6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções
- Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, das testemunhas. 6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual
teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. Poções - Bahia, 14 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito Municipal - Contratante. GOLDEN PALCOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - Empresa Contratada.
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 075/2020 FMS -  A Comissão Permanente
de Licitação de Poções - Bahia, com base no caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei
Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, e ainda no parecer jurídico, ADJUDICA o objeto da Inexigibilidade de
Licitação Nº 075/2020 FMS objetivando Serviço de enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à COVID19/
Unidade de Pronto Atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID19 (Item 24 da tabela
N.01.CONTRATADO MICHAEL BRAGA SILVA, pessoa Fisica de direito privado,Inscrito no CPF nº 059.801.315-66, com endereço
Rua Trindade, nº 63, bairro: Primavera, Poções - BA, CEP 45.260-000global R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigência
30/11/2020. Comissão Permanente de Licitação, 15 de setembro de 2020. João Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE
DA COMISSÃO
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 075/2020 FMS - O Prefeito Municipal de
Poções, BA, no uso da competência que lhe outorga o caput do art. 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações,
Lei Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, torna público a ratificação do Ato da Inexigibilidade de Licitação
nº, INX 075/2020 FMS, conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria
Jurídica Municipal vem formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta, MICHAEL
BRAGA SILVA, pessoa Fisica de direito privado,Inscrito no CPF nº 059.801.315-66, com endereço Rua Trindade, nº 63, bairro:
Primavera, Poções - BA, CEP 45.260-000 Objeto Serviço de enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à
COVID19/Unidade de Pronto Atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID19 (Item 24 da
tabela N.01. Valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) constante do respectivo Processo de Inexigibilidade de
Licitação Nº INX 075/2020FMS vigência 30/11/2020, devendo ser celebrado o contrato com: MICHAEL BRAGA SILVA, Publique-
se no local de costume. Celebre-se o respectivo contrato, que será regido obedecendo às formalidades de direito público, na
forma do art. 61 e 62 da lei nº 8.666/93, cuja minuta foi aprovada pela Procuradoria Jurídica. Gabinete do Prefeito, 15 de setembro
de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 075/2020FMS - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES,
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93, e
suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, 147/14 e Decreto 065/2017, ante a INEXIGIBILIDADE de Licitação
nº INX075/2020 FMS, OBJETO - Serviço de enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à COVID19/Unidade de
Pronto Atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID19 (Item 24 da tabela N.01.E atentando
ao Parecer da Comissão Permanente de licitação, HOMOLOGA o processo de INEXIGIBILIDADE de Licitação, para a contratação
direta formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta de, MICHAEL BRAGA
SILVA, pessoa Fisica de direito privado,Inscrito no CPF nº 059.801.315-66, com endereço Rua Trindade, nº 63, bairro: Primavera,
Poções - BA, CEP 45.260-000Valor Global de: R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais),Vigência 30/11/2020. Gabinete do
Prefeito, 15 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº234/202 FMS - INEXIGIBILIDADE Nº INX 075/2020 FMS - CONTRATANTE - PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº
11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena
Santos Mascarenhas - CONTRATADA - formalizar A INEXIGIBILIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para
contratação direta de - MICHAEL BRAGA SILVA, pessoa Fisica de direito privado,Inscrito no CPF nº 059.801.315-66,
com endereço Rua Trindade, nº 63, bairro: Primavera, Poções - BA, CEP 45.260-00,conforme Inexigibilidade nº INX
075/2020 FMS, objeto: Serviço de enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à COVID19/Unidade de
Pronto Atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID19 (Item 24 da tabela N.01.
Data do Contrato 15 09/2020. Valor do Contrato: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) Vigência 30/11/2020.
Secretária Municipal de Saúde Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Araújo carenhas.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020 - A Comissão Permanente de Licitação de Poções
- Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 158/2020 e Decreto Federal nº 9.412/218, Portaria
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do Ministério da Saúde nº 188/2020 e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 117/2020,fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde
haja fluxo de pessoas, junto às repartições públicas, como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência
de saúde pública do novo Coronavírus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de SaúdeCONTRATADOJOSÉ
SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 08.197.983/0001-00, com
endereço na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, nº 310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP: 45.260-000,( ,Valor global do objeto
Adjudicado é de: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) Com Vigência 14/10/2020, Comissão Permanente De Licitação, 14
de setembro de 2020. João Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSÃO;

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia,
com base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 158/2020Decreto Federal nº 9.412/218, Portaria do
Ministério da Saúde nº 188/2020e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato da
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020, conforme parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e Parecer Jurídico
emitido pelo Procurador Jurídico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para
contratação direta de JOSÉ SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob
nº 08.197.983/0001-00, com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, nº 310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP:
45.260-000 fornecimento de tapete Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde haja
fluxo de pessoas, junto às repartições públicas, como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência
de saúde pública do novo Coronavírus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de SaúdeValor de R$
4.500,00(quatro mil e quinhentos reais com Vigência 14/10/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE
LICITAÇÃdevendo ser celebrado o contrato com: JOSÉ SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, Gabinete do Prefeito, 14 de
setembro de 2020). Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 com as modificações
introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2020, - objeto fornecimento de tapete
Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto às repartições
públicas, como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência de saúde pública do novo Coronavírus
(COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saúdeatentando ao Parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta da empresa JOSÉ SILVIO DOS
SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 08.197.983/0001-00, com endereço na Av.
Presidente Juscelino Kubistchek, nº 310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP: 45.260-000( ,COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global do serviço de: R$
4.500,00(quatro mil e quinhentos reais) com Vigência 14/10/2020. Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2020. Leandro Araújo
Mascarenhas - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº228/2020 FMS - DISPENSA Nº 117/2020 - CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÇÕES COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com
sede à Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADO-
JOSÉ SILVIO DOS SANTOS NASCIMENTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 08.197.983/0001-00,
com endereço na Av. Presidente Juscelino Kubistchek, nº 310, Bairro: Pituba, Poções - BA, CEP: 45.260-000, objeto fornecimento
de tapete Sanitizante com material em vinil, onde serão disponibilizados nos locais onde haja fluxo de pessoas, junto às
repartições públicas, como medidas temporárias para enfrentamento e prevenção da emergência de saúde pública do novo
Coronavírus (COVID-19), junto e sob as ordens da Secretaria Municipal de Saúde, Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 117/2020,
.Data do Contrato 14/09/2020; Valor do Contrato: R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais, 14/10/2020 Secretaria Municipal de
Saúde: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Araújo Mascarenhas).
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TCM APROVOU CONTAS DAS CÂMARAS DE
VEREADORES DE ITABERABA E BARRA DA ESTIVA

Os conselheiros e audito-
res que integram a 2ª Câmara
do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-
BA) analisaram e aprovaram,
com ressalvas, as contas de
2019 de gestores de 9 câ-
maras municipais. Alguns dos
presidentes de câmaras não
tiveram ressalvas graves,
consideradas passíveis de
multa. Outros foram punidos
com multas que varam entre
R$ 1 mil a R$ 2 mil, em razão
de irregularidades, equívocos
e omissões constatadas na
análise dos relatórios apre-
sentados. As decisões foram
proferidas na sessão desta

Também foram aprovadas as contas das Câmaras de Andorinha, Buritirama, Cafarnaum, Boa Vista do
Tupim, Lajedinho, Serrolândia, e Belmonte. Na foto, a Câmara de Barra da Estiva.

terça-feira (15), realizada por
meio eletrônico. Cabe recurso
das decisões.

Tiveram contas aprovadas
o presidente das Câmaras dos
municípios de Andorinha,
Marinaldo Souza de Oliveira;
de Buritirama, Ariosvaldo
Pinheiro de Souza; de Cafar-
naum, Roberval Oliveira dos
Anjos; de Itaberaba, Antônio
de Andrade Santos Neto; de
Barra da Estiva, Valter Silva
Pereira; de Boa Vista do Tupim,
Sávio Bulcão dos Santos; de
Lajedinho, Carivaldo Soares
de Brito; de Serrolândia, João
Wilson Santos Novais; e de
Belmonte, Aelson Silva Matos.

JEQUIÉ: PREFEITO É AFASTADO EM OPERAÇÃO DA PF QUE
APURA FRAUDES EM CONTRATOS E DESVIO DE VERBAS

Uma operação da Polícia
Federal (PF) foi deflagrada na
manhã de terça-feira, dia 15/
09, para combater crimes de
fraude à licitação e a direitos
trabalhistas, além de desvio de
verbas públicas, em Jequié, no
sudoeste da Bahia. Como parte
da operação, foi cumprido um
mandado judicial que determi-
nou o afastamento do prefeito
Sérgio da Gameleira (PSB) pela
segunda vez. O afastamento
foi expedido pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
(TRF-1) e vale por 60 dias. A
Prefeitura de Jequié informou
que, por enquanto, não vai
emitir nota sobre o caso.

Batizada de Guilda de
Papel, a operação cumpre 10
mandados de busca e apre-
ensão e outras cinco medidas
cautelares diversas da prisão.
Além de Jequié, as ações foram
realizadas também na cidade
de Feira de Santana. De acordo
com a PF, as investigações
começaram em 2019 depois
que vereadores de Jequié
fizeram representações relatan-
do que uma suposta coopera-
tiva teria vencido uma licitação
para o fornecimento de mão de
obra terceirizada, para prestação

O afastamento foi expedido pelo TRF-1 e vale por 60 dias. A
Prefeitura de Jequié informou que, por enquanto, não vai emitir
nota sobre o caso. (Foto: Reprodução/TV Bahia)

de serviço para diversas se-
cretarias do município.

Nos documentos apresen-
tados pelos vereadores, no
entanto, a suposta cooperativa,
na verdade, seria uma empresa
intermediadora de mão de
obra, que estaria cobrando
valores muito superiores ao
que eram pagos aos presta-
dores de serviço. Os vereado-
res identificaram ainda que
"verbas fictícias" também esta-
vam sendo pagas a pessoas
que nunca integraram o qua-
dro de funcionários da su-
posta cooperativa. A PF então
analisou um pregão presencial
feito pela Prefeitura de Jequié
e identificou um contrato de
R$ 29.264.658,72 para o
fornecimento de profissionais
para todas as secretarias do
município. A PF também cons-
tatou que a licitação foi
realizada em lote único, uma
modalidade que contraria a
Controladoria-Geral da U-
nião (CGU) e o Tribunal de
Constas da União (TCU). A
licitação foi vencida pela
suposta cooperativa.

Entre as irregularidades da
suposta cooperativa, a PF
apurou que não se tratava de

uma cooperativa, mas sim de
uma empresa intermediadora
de mão de obra; que possuía
como "cooperados" pessoas
de todas as ocupações possí-
veis, tais como técnicos de
nível superior , pedreiros,
cuidadores em saúde, auxi-
l iares de serviços gerais ,
merendeiras, etc; que não
efetuava o pagamento do
mínimo das verbas trabalhistas
impostas pela legislação aos
seus supostos "cooperados" -
sendo que alguns deles
chegavam a receber uma
remuneração inferior a um
salário mínimo - e nem for-
necia equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) aos
trabalhadores; que cobrava
junto ao município verbas
ilegais, a título de "seguro",
"avanços sociais", "reserva
desligamento cooperado"; que
cobrou do Município de
Jequié pela prestação de
serviços de pessoa que nunca
integrou os quadros da su-
posta Cooperativa.

A operação Guilda de
Papel foi batizada em referência
ao conceito histórico de
"guildas", que eram associa-
ções que, na Idade Média,

agrupavam indivíduos de
mesma profissão ou ofício para
se proteger, como as atuais
cooperativas. Embora a empre-
sa envolvida no caso se

denomine como cooperativa,
ela é na verdade uma empresa
intermediadora de mão de
obra e uma cooperativa apenas
"no papel".


