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BAHIA ACIONA STF PARA QUE UNIÃO ADQUIRA
MEDICAMENTOS DO ‘KIT INTUBAÇÃO’

O Estado da Bahia, por meio
da Procuradoria Geral do
Estado (PGE), moveu, junto ao
Supremo Tribunal Federal (STF),
uma ação cível originária, com
pedido de tutela de urgência,
solicitando que o STF determine
que a União, por meio do
Ministério da Saúde, adquirira
os medicamentos que fazem
parte do "Kit Intubação", cujo
fornecimento não deve ser
interrompido nos meses se-
guintes, mas incrementado na
medida da progressão da
pandemia de Covid-19.

De acordo com a PGE, os
medicamentos solicitados
contaram com o financiamento
do Ministério da Saúde no
ano de 2020, mas o financia-
mento foi suspenso em 2021
sem justa causa. A Procura-
doria solicita ainda que seja
igualmente determinado que a
União cumpra seu papel de

apoiar financeiramente e
exercer a coordenação para
que Estados e Municípios
tenham condições de adquirir

os insumos e medicamentos
conforme a necessidade e a
evolução da pandemia em seus
respectivos territórios.

CAETITÉ: PREFEITO VALTÉCIO AGUIAR SOLICITA  REFORMA
DO MERCADO MUNICIPAL AO GOVERNO DO ESTADO

O prefeito de Caetité,
Valtécio Aguiar (PDT), apre-
sentou a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Rural (SDR) o
projeto de reforma do Mer-
cado Municipal, pedido este
que foi aceito pelo titular da
pasta, Josias Gomes, que
prometeu viabilizar a execução
das obras. O encontro ocorreu
nesta quarta-feira (31), em
Salvador, e contou também com
a participação do Secretário de
Relações Institucionais, Leonar-
do Américo, e de Léo Hum-
berto, que faz parte do corpo
jurídico da Prefeitura de Cae-
tité. Na oportunidade, o pre-
feito solicitou ainda uma
parceria para viabilizar obras de
melhoria no Centro de Comer-
cialização de Animais.

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Rural aceitou o projeto de reforma do Mercado Municipal e prometeu viabilizar a execução
das obras. (Foto: ASCOM / Josias Gomes)

"Ante a omissão incons-
titucional do ente central diante
da necessidade premente de
implementar medidas de pro-

teção à saúde da população,
notadamente a garantia de
medicamentos utilizados para
a intubação de pacientes, o
chamado "Kit Intubação",
impõe-se novamente a media-
ção do Poder Judiciário, que
não tem faltado aos brasileiros
no que tange ao reconheci-
mento dos meios para garantia
do direito fundamental à vida
e à saúde, face a reiterada
omissão do Governo Federal",
argumentou a PGE, comple-
mentando ainda que o êxito
na consecução das políticas
de saúde pressupõe garantir
autonomia e financiamento
aos entes subnacionais na
execução e formulação de
políticas sanitárias. "É dever da
União, portanto, coordenar e
executar programas estratégicos
e de atendimento emergencial,
previsão expressa da lei de
regência", defendeu o órgão.
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Nessa terça-feira (30), a
prefeita de Aracatu, Braulina
Lima, através de vídeo publi-
cado nas redes sociais, anun-
ciou que a Prefeitura Municipal
concedeu o reajuste nos
proventos dos profissionais do
magistério. Segundo a gestora,
a diferença salarial já estará
contabilizada nos proventos
dos profissionais na folha
deste mês de março.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Alcançar a felicidade é o nosso desejo. O coração
humano deseja ser feliz. Se pensarmos o que significa ter
uma vida bem sucedida, facilmente alcançamos una-
nimidade. Mas quando perguntamos: o que é ser feliz?
Ali a resposta é muito mais difícil. Não queremos e não
aceitamos respostas prontas. Embora vivamos momentos
felizes, a pergunta que quer resposta é: como conseguir
uma felicidade duradoura? Será somente uma questão
de postura ou de estilo de vida ou das circunstâncias
que envolvem a cada um?

Felicidade significa estar bem consigo mesmo e de
acordo consigo mesmo. Mas, a felicidade absoluta, como
muitos imaginam, está vedada a nós seres humanos. Não
há possibilidade de sermos plenos, completos, enquanto
estamos nesse mundo. Embora tenhamos momentos
felizes, ou instantes que queremos que se prolonguem
no tempo, logo depois sentimos novamente a falta, a
insuficiência. Por isso, a felicidade completa, como nos
dizem os teólogos, só é possível no céu, quando não
haverá mais necessidade nenhuma. Estaremos plenos
diante de Deus. Dali a palavra plenitude. A nossa vida
aberta e completa na vida de Deus.

Mas estamos vivos e queremos viver bem a nossa
vida. Vale, portanto, fazer valer a pena o instante que
somos. A felicidade neste instante não pode ser agarrada.
Não conseguimos segurá-la de tal forma a possuí-la, não
a deixando escapar das mãos. Ela será sempre atacada.
Embora possamos ter momentos de felicidade plena,
momentos que não queremos que passem, logo depois
podemos novamente nos sentir dilacerados. Então, mais
uma vez, nos sentimos incompletos. De novo habita a
falta daquela realidade, ou daquela pessoa, ou daquele
ambiente que nos proporcionou um momento forte de
felicidade. Ainda, pode vir uma notícia que nos desagradou,
perdemos algo, uma doença atingiu alguém que amamos,
então já perdemos aquela felicidade que queríamos que
fosse permanente. A felicidade, diante disso, é assumir a
vida como ela é. Viver aquele estado, aquela situação,
conviver com aquilo que se apresenta, sem ilusões, sem
desespero e na confiança de que a vida é tudo isso. Um
filósofo da antiguidade dizia: "não te esforce para que as
coisas aconteçam como desejas, mas deseja os
acontecimentos como acontecem e terás uma vida feliz".
Ou seja, precisamos viver a situação que se apresenta e
dentro dela encontrar motivos para dizer: eu sou feliz,
vivo feliz, apesar de tudo.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
contato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.br

A FELICIDADE
COMO UM INSTANTE

CÂMARA DE LIVRAMENTO
REALIZOU A PRIMEIRA SESSÃO

POR VIDEOCONFERÊNCIA
A Câmara de Vereadores

de Livramento de Nossa Se-
nhora realizou, na última terça-
feira (30), às 18hs, a primeira
sessão remota da história do
legislativo municipal trans-
mitida pelo canal oficial da
casa no Youtube. A sessão foi
conduzida pelo presidente da
Casa, vereador Ronilton Car-
neiro Alves (REDE), direta-
mente do plenário da Câmara,
que destacou a importância da
transmissão da sessão ao
proporcionar ao cidadão
livramentense mais uma forma
de acompanhar os trabalhos
do poder Legislativo Municipal.

A sessão remota foi a
solução tecnológica encon-
trada pelos vereadores para
dar seguimento aos trabalhos
nesse momento de enfrenta-
mento à pandemia de Covid-
19, evitando aglomerações,
zelando pela saúde dos verea-

A sessão foi conduzida pelo presidente vereador Ronilton Carneiro
Alves diretamente do plenário da Câmara. (Foto: Reprodução)

dores, funcionários que fazem
parte do corpo administrativo
da casa e dos munícipes que
agora podem acompanhar as
sessões de qualquer lugar com
acesso a internet.

Ronilton Carneiro agrade-
ceu durante a transmissão a co-

laboração dos vereadores que
participaram e destacou a im-
portância da realização da 1ª
sessão por videoconferência
que, mesmo em sua fase de im-
plantação, contou com a parti-
cipação de várias pessoas que
acompanharam pelo Youtube.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.289 - 16 A 31 DE MARÇO DE 2021 Página 03

GUAJERU: OBRAS DA GARAGEM ESTÃO EM ANDAMENTO
As obras da Garagem

Municipal de Guajeru estão em
andamento. Segundo o prefeito
Jilvan 'Galego' Teixeira (PSD), ao
iniciar sua gestão em janeiro,
logo viu a necessidade de
construir a Garagem Municipal
e, com isso, reorganizar os
serviços prestados pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e
guardar, de forma segura, os
veículos da Prefeitura. O amplo
espaço já foi o planejado para
atender às necessidades da
atual frota de veículos e as
futuras aquisições. Ainda
conforme o gestor, "além da
economia com os aluguéis,
vamos zelar dos veículos e,
graças ao planejamento finan-
ceiro, em breve iremos inau-
gurar a Garagem Municipal". O amplo espaço já foi o planejado para atender às necessidades da atual frota de veículos e as futuras aquisições. (Fotos: Divulgação)

MPF DENÚNCIA EX-PREFEITO DE PALMAS DE MONTE
ALTO E FILHO POR FRAUDES E DESVIO DE VERBAS

ASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPF

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) ajuizou contra o
ex-prefeito de Palmas de Monte
de Alto, Fernando Nogueira
Laranjeira, e o seu fi lho
Fernando Bastos Laranjeira, 5
ações penais. Os processos
consistem em uma série de
crimes de contratações na
pasta da saúde e educação,
que juntos somam R$ 6.592.
588,10. Também foram de-
nunciados um secretário
municipal, um tesoureiro, 5
servidores públicos, que inte-
graram as comissões das
licitações fraudadas, e mais 11
pessoas, que representavam as
seis empresas envolvidas e
beneficiadas pelas licitações
fraudulentas.

 As ações propostas na

A investigação teve início a partir do acordo de colaboração
premiada firmado com um ex-agente público. As ações contam
com provas colhidas durante a Operação Backstage.

Justiça Federal, em Guanambi,
entre 11 de fevereiro e 1º de
março averigua os crimes
cometidos entre 2013 e 2016.
A investigação teve início a
partir do acordo de colabo-
ração premiada firmado com
um ex-agente público, que
trabalhou nos municípios alvo
da associação criminosa. As
ações contam com as provas
colhidas durante a Operação
Backstage, deflagrada pelo MPF
em parceria com a Polícia
Federal (PF) em 11 de fevereiro.

De acordo a denúncia do
MPF, o crime era conduzido
pelo filho do ex-prefeito,
responsável por realizar simu-
lação de licitações para a
contratação de diversos servi-
ços, como assessoria em
licitações, transporte escolar,
construção de unidades de

saúde, praça e quadras polies-
portivas. Entre outros ilícitos
apurados o ministério público
investiga a restrição de compe-
tividade entre empresas, além
da assinatura de contrato
superfaturamento. A denúncia
aponta que tiveram contratos
firmados em mais de meio
milhão de reais por serviços
que não foram efetivamente
prestados. Caso seja compro-
vado envolvimento dos partici-
pantes no crime de desvio de
dinheiro público a pena de
reclusão é de 2 a doze anos.
O art. 1º, I, do Decreto-Lei
201/67 ainda prevê a re-
paração dos danos causados
aos cofres públicos, perda de
cargo e inabilitação por 5 anos
para o exercício de cargo ou
função pública, eletivo ou de
nomeação.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CACULÉ: CRIANÇAS COMEÇAM A RECEBER LEITE DO PAA
A Prefeitura de Caculé,

através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, e em par-
ceria com os Governos do
Estado e Federal, iniciou a
entrega de milhares de litros de
leite pasteurizado para famílias
cadastradas no programa PAA
Leite, na quarta (24).

O alimento é direcionado
a crianças com idade entre 2
e 7 anos, que estão devida-
mente matriculadas na escola
e possuem frequência regular.
Todo o leite disponibilizado é
oriundo do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA
Leite), que é uma valiosa
política pública e estratégia

Todo o leite disponibilizado é oriundo do PAA Leite. A distribuição do leite está sendo realizada através do CRAS, (Foto: Divulgação)

sustentável de combate à fome
da população. A distribuição
do leite está sendo realizada

através do Centro de Refe-
rência da Assistência Social
(CRAS) de forma escalonada,

em pequenos grupos de 40
pessoas onde senhas estão
sendo distribuídas, a fim de

evitar aglomerações no ato do
recebimento devido à pan-
demia.

GUAJERU: REALIZADO
DRIVE TRHU DE

VACINAÇÃO CONTRA
A COVID-19

No sábado (20), a Secre-
taria Municipal de Saúde de
Guajeru realizou mais um
Drive Trhu de vacinação contra
a Covid-19 para atender os
idosos com idade entre 70 a
74 anos, cadastrados na
Unidade de Saúde da Família
(USF) Santa Rosa.

A Secretaria da pasta, Érica
Leal, revelou que todas as 60
doses da Coronavac, vacina
produzida pelo Instituto Butan-
tan, foram aplicadas, zerando
o estoque de vacinas do
município. "Já estamos prepa-
rados para receber nova

remessa, que e acordo Go-
verno do Estado está prevista
para esta semana. O nosso
objetivo é não deixar doses
das vacinas por muito tempo
na rede de frio, e sim utilizar
as doses recebidas de ime-
diato", destacou a Secretaria de
Saúde, Érica Leal.

Guajeru já imunizou 802
pessoas com a 1ª dose, o que
corresponde a 75,7%, sendo
que 237 também já receberam
a 2ª dose. Os dados são do
painel da vacinação da Secre-
taria Estadual de Saúde,
atualizado no dia 22/03.

PREFEITURA DE SEBASTIÃO
LARANJEIRAS FIRMA PARCERIA PARA
FORTALECER AGRICULTURA FAMILIAR

O prefeito de Sebastião
Laranjeiras, Dr. Pedro Ma-
lheiros, recebeu na quarta-feira
(17), os coordenadores Admi-
nistrativo e de Articulação e
Mobilização do Centro Público
de Economia Solidária (Cesol),
Ramon Lima e Rosângela
Oliveira, respectivamente, para
discutir os parâmetros de início
de uma parceria visando o
fortalecimento da agricultura
familiar no município.

Na ocasião, os represen-
tantes do Cesol, órgão ligado
à Secretaria Estadual de Empre-
go e Renda, expuseram diretri-

zes de atuação para prestar
assessoria do diagnóstico e
apoio às cadeias produtivas
desde a produção, comerciali-
zação, formatação de marcas,
entre outras iniciativas.

Ao lado dos Secretários
Municipais de Agricultura e de
Infraestrutura, Valdeir Martins
e Maciel Santos, o prefeito
Pedro Malheiros agradeceu a
visita e enfatizou que essa
parceria vai ser realizada por
estar em consonância com os
objetivos da gestão. "O nosso
compromisso é exatamente
esse, fortalecer a agricultura

familiar, os produtores, explo-
rar o grande potencial que
temos para gerar emprego e
renda e dinamizar a nossa
economia e nesse sentido a
proposta do Cesol será um
fortalecimento deste projeto",
explicou o gestor, revelando
também que, após discussão
com técnicos da área de
assessoria jurídica, enviará à
Câmara de Vereadores um pro-
jeto de lei criando a economia
solidária e o Conselho da
Economia Solidária, com ins-
trumentos legais para as ações
a serem empreendidas.

O prefeito também revelou que enviará à Câmara um PL criando a economia solidária e o Conselho da
Economia Solidária. (Fotos: Divulgação)



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.289 - 16 A 31 DE MARÇO DE 2021 Página 05

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

MPF E BOM JESUS DA LAPA FIRMAM ACORDO PARA
GARANTIR USO DE R$ 37,6 MILHÕES DO FUNDEF

EXCLUSIVAMENTE NA EDUCAÇÃO
ASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPFASCOM MPF

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) firmou acordo de
conciliação com o Município
de Bom Jesus da Lapa para
garantir a aplicação de R$
37.665.874,60 em precatórios
do Fundef (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério)
integralmente na Educação,
extinguindo a ação civil pública
ajuizada em 2016 pelo MPF,
que tinha o mesmo objetivo.
O acordo proposto pelo MPF
foi discutido em reunião de
conciliação com o procurador
da República Robert Rigobert
Lucht, o prefeito Fábio Nunes
Dias, o secretário de Admi-
nistração Victor Hugo Souza
Batista e o procurador do
Município Lúcio Pereira Car-
doso. O acordo foi homo-
logado pela juíza Federal
Roseli de Queiros Batista
Ribeiro no dia 25 de março.

Ficou determinado:
1- O desbloqueio imediato

de R$ 18.422.594,06, via
SISBAJUD;

2- O desbloqueio imedia-

O acordo, homologado pela Justiça Federal no dia 25 de março, extinguiu a ação civil pública ajuizada
em 2016 pelo MPF, que tinha o mesmo objetivo. (Foto: Pref. Bom Jesus da Lapa)

to do valor de R$ 526.708,88
junto à Poupança Judicial n°
890.196-0 do Banco do
Nordeste, assim como even-
tuais valores decorrentes de
rendimentos incidentes sobre
o valor original, via ofício à
instituição financeira;

3- O município depositará
em conta judicial que abrirá
junto à CAIXA, vinculada ao
presente feito, o valor de R$
3.136.647,26, no prazo de
24h a partir do efetivo desblo-
queio referido no item 1
acima, cuja movimentação/
utilização será mediante prévia
autorização judicial, após oitiva
do MPF sobre o Plano de
Aplicação dos recursos;

4- O município restituirá,
parceladamente, por meio de
depósitos judiciais, R$ 15.901.
419,54 em 45 prestações de
R$ 353.364,88, a serem
adimplidos até o dia 10 de
cada mês, com a primeira
parcela em abril, sob pena de
multa de R$ 200 mil a ser
imposta solidariamente ao
município e ao prefeito;

5- O município juntará
aos autos, no prazo de até 60
dias, a comprovação detalhada

dos gastos já realizados em
educação, no valor de R$
18.624.368,96, relativo aos
recursos de complementação
do Fundef objeto de discussão
nestes autos;

6- O município aplicará
integralmente os recursos da
complementação do Fundef
objeto de discussão nestes
autos em ações de educação;

7- O município elaborará,
no prazo de até 90 dias, a
contar desta data, um plano de
aplicação detalhado de utiliza-

ção do montante de R$ 19.
038.066,80 do Fundef - a ser
recomposto -, com a partici-
pação da comunidade escolar,
por meio de comissão a ser
integrada, obrigatoriamente,
pelo Secretário Municipal de
Educação, pelo Presidente do
Conselho Municipal do Fundeb,
por representante da Câmara de
Vereadores, pais e professores,
sem prejuízo da participação de
outros atores sociais, a critério
do ente municipal, apresen-
tando a destinação de forma

programada, temporal e finan-
ceiramente, apontando onde,
como e em que os valores serão
aplicados;

8- Com a apresentação do
Plano de Aplicação de recur-
sos, será autorizada pelo Juízo
a retomada da execução de
contratos relativos a despesas
não essenciais, tais como
publicidade não obrigatória,
festejos, shows etc., sem prejuízo
de nova vedação na hipótese
de descumprimento das demais
cláusulas deste acordo.

DOM BASÍLIO: MAIS DE 100 FAMÍLIAS JÁ RECEBERAM
ALIMENTOS PELO PAA SÓ NO MÊS DE MARÇO

Neste mês de março mais
de 100 famílias de Dom
Basílio já receberam cestas
alimentos, contendo frutas,
verduras, hortaliças, raízes e
tempero caseiro, pelo Programa
de Aquisição de Alimentos
(PAA). Ao todo, mais de 10
toneladas de alimentos, ad-
vindas de agricultores fami-
liares do município, foram
adquiridas, entregue ao Centro
de Referência de Assistência
Social (CRAS), que distribuiu às
famílias em situação de vulne-
rabilidade social cadastradas.
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AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados não
houve licitantes habilitados/classificados na sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 3/2021, realizada no dia 10.2.21 às
10:00h - horário de Brasília, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de teste rápido anticorpo e antígeno
para a Secretaria Municipal de Saúde. A licitação foi declarada FRACASSADA. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 16.3.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 8/21-PA 25/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Aquisição de equipamentos e
material permanente para unidade de atenção especializada em saúde Hospital Municipal Dr. José Cardoso dos Apóstolos que
serão custados com recursos da Proposta nº 11740.512000/1180-01.  Recebimento das Propostas e Habilitação: 9.3.21 a 19.3.21
até as 9h, Abertura das Propostas: 19.3.21 às 9h, Disputa: 19.3.21 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° 860125 ou na
integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA
- 9.3.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 10/21-PA 27/21, tipo menor preço por lote - maior percentual de desconto. Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para manutenção da frota de veículos e correlatos da
Prefeitura Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 23.3.21 a 6.4.21 até as 11h, Abertura das Propostas:
6.4.21 às 11h, Disputa: 6.4.21 às 11:30h - 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° 862481 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 23.3.21. Wanrléia Soares de Avelar
do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 11/21-PA 28/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de lubrificantes e derivados para manutenção da frota de veículos e correlatos da Prefeitura Municipal de
Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 23.3.21 a 6.4.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 6.4.21 às 8:30h,
Disputa: 6.4.21 às 9h - 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° 862489 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos
- Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 23.3.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 12/21-PA 31/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de teste rápido anticorpo e antígeno para a Secretaria Municipal de Saúde. Recebimento das Propostas e
Habilitação: 24.3.21 a 7.4.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 7.4.21 às 8:30h, Disputa: 7.4.21 às 9h - 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° 862498 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 24.3.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 13/21-PA 32/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços no ramo de seguros de veículos, com cobertura total, para os veículos da frota municipal de Condeúba
- BA, com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses.
Recebimento das Propostas e Habilitação: 26.3.21 a 9.4.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 9.4.21 às 8:30h, Disputa: 9.4.21
às 9:30h - 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° 862745 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 26.3.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 16/21-PA 37/21, tipo menor preço por lote (único). Objeto: Registro de preços para
futura e eventual contratação de empresa para serviços contínuos de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva
nos logradouros públicos, sem o fornecimento de materiais.  Recebimento das Propostas e Habilitação: 29.3.21 a 13.4.21 até
as 8:30h, Abertura das Propostas: 13.4.21 às 8:30h, Disputa: 13.4.21 às 9:15h - 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° 863898 ou na
integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA
- 29.3.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
ATO RATIFICATÓRIO - DISPENSA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021 - O Prefeito Municipal de Condeúba, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições: O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEUBA, Estado da Bahia, resolve Reconhecer e
Ratificar esta Dispensa de Licitação (Eletrônica) nos termos do art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, para fornecimento
de enxoval natalidade para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Condeúba-BA, com a empresa:
COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME, CNPJ nº 08.974.702/0001-88, End.: Rua Luis Gama, 733 - Cambuci - São Paulo
/ SP relativo aos lotes, 1, 2 ,3, 4 e 5, para fornecimento de enxoval natalidade para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Ação Social de Condeúba-BA, importando no valor global de R$ 8.989,00 (oito mil, novecentos e oitenta e nove
reais), e ordena sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal. Condeúba - BA, 29 de março
de 2021. Silvan Baleeiro de Sousa - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
computadores e impressoras destinados à esta Casa Legislativa, conforme condições e especificações prescritas no edital
convocatório 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 14:00 horas. A reunião para abertura dos
envelopes realizar-se-á no dia 26 de março de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira -
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 16 de março de 2021. SALETE VIANA
NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE REVOGAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021 - A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a revogação da data de abertura dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 007/2021, tipo
menor preço global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de computadores e impressoras destinados
à esta Casa Legislativa. Brumado-BA, 22 de março de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
notebooks, computador e impressoras destinados à esta Casa Legislativa, conforme condições e especificações prescritas no
edital convocatório 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 14:00 horas. A reunião para abertura dos
envelopes realizar-se-á no dia 05 de abril de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira -
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 23 de março de 2021. SALETE VIANA
NOGUEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro -  deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 002/2021, em 01 de abril de 2021 às 09h:00min para: aquisição de material de consumo (papel, pastas, canetas, etc.), para
atender as demandas desta Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora - Bahia. O edital está disponível no prédio da
Câmara Municipal de Vereadores ou pelo e-mail: camara.livramento@outlook.com. Os demais atos deste processo, bem como
as demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de
Livramento de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min de segunda à sexta. Livramento de Nossa
Senhora, 16 de março de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO 001/2021-FMS - O Município de Caculé - Bahia, em conformidade
com o que dispõe a Constituição Federal da República de 1988, em especial os seus artigos 196 e seguintes, as Leis n° 8.080/
1990 e nº 8.142/1990, as normas gerais da Lei n° 8.666/1993 e suas posteriores alterações, torna público aos interessados que
está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2021-FMS no período de 22 de março de 2021 a
31 de dezembro de 2021, em horário de expediente, das 7h00min às 00h00min e das 14h00min às 17h00min, na Secretaria
Municipal de Saúde, sito a Praça Coração de Jesus, nº 191, Centro, Caculé - Bahia. Objetivando Chamamento Público para fins
de CREDENCIAMENTO de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Saúde para atender às necessidades do
Município de Caculé/BA, em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde. Os demais atos serão publicados no diário
Oficial do Município, link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal
da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br). Marilene Gonçalves - Secretária Municipal
de Saúde; Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.  Caculé, BA - 19/03/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 006/2021 - ID Nº 862497 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 006/2021, tendo como objeto o registro de preços para futura contratação de empresa
especializada para prestação de serviços comuns de apoio às atividades operacionais e administrativas para atender as
demandas das secretarias do Município de Caculé - Bahia, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 31 de março
de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital
estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br)
e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 19 de março de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 007/2021 - ID Nº 862500 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 007/2021, tendo como objeto o registo de preços para a contratação de empresa
especializada na locação de veículos leves, médios e pesados, com motorista, para atender as necessidades de diversas
secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 31 de março de 2021, às 14h00min, na
sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra
no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 19 de
março de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021 - O Pregoeiro Municipal designado pelo Decreto
nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a licitação/Pregão Presencial nº 010/2021, objetivando
a contratação de empresa para a prestação de serviços e assessoramento na estruturação, normatização, gestão e execução
dos serviços pertinentes ao setor de convênios e contratos de repasse e serviços de assessoria de previdência e contribuições
Federais junto ao Setor de Pessoal, prevista para o dia 24/03/2021 às 14h00min, fica suspenso o Pregão Presencial por tempo
indeterminado para revisão do instrumento convocatório, será publicado nova data para sessão no Diário Oficial deste Município.
CACULÉ - BA, 23 de março de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 001/2021, para Credenciamento de Serviços de
Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos para Plantões no Centro COVID; Enfermaria; Fisioterapia e Técnica em
Efermagem) para atendimento na USF Alípio Sérgio Carlos Garcia e Centro COVID-19 do Município. Os interessados deverão
apresentar a proposta de preços e documentação a partir de A partir de 22/03/2021, das 08:00 às 12:00h, no Setor de Licitações
e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-
2252. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda
pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do credenciamento, que não deverá ocorrer em
prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do presente Credenciamento. Edital e outros atos
referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
Nº 002/2021 EM - 31/03/2021 às 09:30 h, em sua sede, para Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais Caraíbas - BA. 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:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial
Nº 002/2021 EM - 31/03/2021 às 09:30 h, em sua sede, para Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para
atender as necessidades das Secretarias Municipais Caraíbas - BA. 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:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs.

ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021 - Referente a licitação Pregão Eletrônico
nº 005/2021, objetivando a Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis, lubrificantes e graxas para atender as necessidades
da frota de veículos do Município, conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital, faz-se a seguinte consideração/
alteração: A data prevista publicada no Diário Oficial do dia 15/03/2021 Edição 1048 foi definida para o dia 25/03/2021 às
09:45hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica alterada para o dia 29/03/2021 às 14:00hs para início
do certame.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Caraíbas no exercício das atribuições que lhe confere a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação
na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 006/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as necessidades do departamento de obras
e infraestrutura, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data e hora da disputa: às 09h30min (Horário de
Brasília) do dia 06/04/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails: licitacaraibas17@g-
mail.com ou impresso 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). Outros atos referentes a este processo
e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da
Silva, Pregoeira.
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TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 001/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro
de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) para fornecimento de Aquisição de Oxigênio Medicinal, Reguladores
de Pressão para Cilindro de Oxigênio Medicinal, Fluxômetros e Umidificadores para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário
Oficial do Município: http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br/diarioOficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 22/03/
2021 à partir das 17:45h até 31/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 31/03/2021, às 08:30h. Informações:
licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura Aquisição de recargas de cilindro de oxigênio medicinal, com fornecimento de cilindros
em comodato, conforme especificações, quantidades e condições constantes no edital e anexos. Data: 13/04/2021. Horário:
08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA,
no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta das 07:00 às 13:00. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-
2151. Jacaraci, 30 de março de 2021. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 860852 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 006/2021 - Processo de Administrativo
n.º 025/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro
municipal, torna público que no dia 25 de março de 2021, 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. 11 de março de 2021. ANDERSON
DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO ID - 864185 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 008/2021 - Processo de Administrativo
n.º 028/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARROZ E BOLACHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 12 de abril de 2021, 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. 26 de março
de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO ID - 864876 PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 009/2021 - Processo de Administrativo
n.º 031/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Objeto: Prestação de serviços laboratoriais de análises
clínicas com: disponibilização exclusiva de equipamentos em regime de comodato, disponibilização de reagentes ( kits) ,
manutenção preventiva e corretiva em todos os equipamentos do laboratório, controle de qualidade interno e externo e fornecimento
de vidrarias e utensílios destinados ao bom funcionamento do laboratório. Tendo como objetivo atender aos pacientes internos,
atenção básica, ambulatoriais ou de urgência e emergência. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal,
torna público que no dia 14 de abril de 2021, 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. 31 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021 - SRP UASG: 983539 - OBJETO: Aquisição de material de
consumo (álcool gel, máscaras descartáveis, Papel toalha e sabonete líquido), destinados à higienização e proteção dos
servidores da Secretaria de Educação do município de Ibiassucê em virtude do COVID-19. Entrega das Propostas: a partir de
25/03/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/04/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h,
de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 24/03/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 05/2021 - OBJETO: Locação de veículos de passeio, veículos utilitários
e caminhões, conforme as necessidades das secretarias do município de Ibiassucê - Bahia. DATA: 09/04/2021. HORÁRIO:
08h00min. CRITÉRIO: Menor Preço por item. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 - centro -
Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no
horário de 08h ás 12h. Ibiassucê, 26/03/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 a realização do
Pregão Eletrônico nº 008/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição de Oxigênio Medicinal, Regulador Medicinal e
Umidificador para atender a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será
realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo
serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: de 22/03/2021 à partir das 17:45h até 31/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 31/03/2021,
às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - LICITAÇÃO DESERTA - O Prefeito Municipal de
Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna público resultado do Pregão Eletrônico nº 004/2021, para
Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Oxigênio Medicinal, Regulador Medicinal e Umidificador para atender
a Secretaria Municipal de Saúde, foi DESERTA, ou seja, nenhuma empresa compareceu se credenciou para a participação do
certame que estava marcado para o dia 02/03/2021, às 08:30h no site www.licitacoes-e.com.br, cujo RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS estava previsto para 19/02/2021 à partir das 17:45h até 02/03/2021 às 08:15h, com início de sessão de disputa
eletrônica agendado para o dia 02/03/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 a realização do
Pregão Eletrônico nº 006/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão de Bilhetes e Fornecimento de Passagens Rodoviárias para atendimento às
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no
site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: de 22/03/2021 à partir das 17:45h até 07/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/04/
2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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
a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo MAIOR TAXA DE DESCONTO, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e
aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão ou Ticket de Combustível (cartão eletrônico com chips, tecnologia
smart, ou cartão com tarja magnética - transmissão por meio de linha telefônica), para atender as necessidades da Frota de
Veículos e Máquinas Pesadas do Município para o dia 07/04/2021. JUSTIFICATIVA: Alteração do Edital, que deverá ser
publicado com as alterações na íntegra no Diário Oficial do Município. NOVA DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
até 07/04/2021, às 14:00h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/04/2021 às 14:15h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 a realização do
Pregão Eletrônico nº 010/2021 do tipo menor preço por Item, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
Aquisição de Gás Liquefeito do tipo "P-13" para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital
completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 22/03/2021 à partir das 17:45h
até 06/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 06/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - 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 001/2021 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão pública será no dia 05/04/2021, 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 Materiais, Equipamentos e Serviços para manutenção, montagem e desmontagem de
equipamentos de Poços Artesianos no Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede
da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados
exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba,
em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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
a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo MAIOR TAXA DE DESCONTO, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e
aquisição de Combustíveis com Fornecimento de Cartão ou Ticket de Combustível (cartão eletrônico com chips, tecnologia
smart, ou cartão com tarja magnética - transmissão por meio de linha telefônica), para atender as necessidades da Frota de
Veículos e Máquinas Pesadas do Município para o dia 07/04/2021. JUSTIFICATIVA: Alteração do Edital, que deverá ser
publicado com as alterações na íntegra no Diário Oficial do Município. NOVA DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
até 07/04/2021, às 14:00h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/04/2021 às 14:15h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - 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 a ALTERAÇÃO
DE DATA de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 001/2021 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão
pública de licitação fica alterada para o dia 13/04/2021, 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 Materiais,
Equipamentos e Serviços para manutenção, montagem e desmontagem de equipamentos de Poços Artesianos no Município,
de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail:
licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial
do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
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 a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 006/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição
de Serviços de Reservas, Emissão de Bilhetes e Fornecimento de Passagens Rodoviárias para atendimento às necessidades
das Secretarias Municipais, será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 12/04/2021, às 08:30h. LIMITE PARA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 12/04/2021 às 08:15h e Início da sessão de
disputa eletrônica para 12/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações
deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-
oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021- A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
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 a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 010/2021 do tipo menor preço por Item, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição
de Gás Liquefeito do tipo "P-13" para atender as necessidades das Secretarias Municipais, será realizado no site www.licitacoes-
e.com.br, para o dia 09/04/2021, às 08:30h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO

ATÉ 09/04/2021 às 08:15h e Início da sessão de disputa eletrônica para 09/04/2021, às 08:30h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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GUANAMBI: PREFEITO EM EXERCÍCIO VISITA PSF
E SINALIZA A CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE

O prefeito em exercício
Arnaldo Azevedo (Nal) visi-
tou, nessa terça-feira (30), a
unidade de saúde onde fun-
ciona o PSF do Bairro Monte
Azul. O imóvel alugado é uma
casa antiga, definido pela
secretária municipal de saúde
Roberta Mota como insalubre,
onde parte dos moradores dos

A área fica localizada entre os bairros Renascer I, Monte Azul e Santa Rita. (Fotos: Divulgação)

bairros Beija-flor, Monte Azul,
Joaquim Fernandes, Renascer I
e II, Residencial dos Pássaros
e adjacências, são atendidos.

Nal Azevedo, acompa-
nhado da secretária de saúde
e do secretário de infra-
estrutura Michel Macedo
também vistoriaram uma área
entre os bairros Renascer I,

Monte Azul e Santa Rita, onde
deverá ser construído o novo
Posto de Saúde da Família (PSF),
que atenderá aproximadamen-
te 10 bairros. "Tão logo a

nossa secretária soube que
vamos construir um PSF no
Suruá, lembro da situação aqui
deste bairro. Realmente a
condição aqui é precária e

nosso compromisso, o compro-
misso da administração Nilo
Coelho é cuidar da saúde.
Vamos sim construir esse PSF",
declarou Nal.

GUAJERU: ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO A CACULÉ
ESTÃO SENDO RECEBENDO SERVIÇO DE PATROLAMENTO

O patrolamento das estra-
das vicinais do município de
Guajeru continua dentro do
cronograma inicial e com o
objetivo de melhorar o acesso
da população às localidades
rurais e às cidades vizinhas.
Nesta semana, as ações estão
concentradas na estrada que
liga Guajeru a Caculé, trecho
próximo a Fazenda Capinhão.
Segundo a Prefeitura de Gua-
jeru, devido às condições das
estradas, o serviço executado
requer mais tempo e dedicação
do setor responsável.


