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RUI COSTA COBRA MAIS PROATIVIDADE DA
ANVISA PARA ANÁLISE DA SPUTNIK V

O governador da Bahia,
Rui Costa (PT), disse que espera
mais proatividade da Agência
Brasileira de Vigilância Sanitária
(Anvisa) com relação à análise
da Sputnik V, a vacina russa
contra Covid-19 desenvolvida
pelo Instituto Gamaleya. O
pedido de importação do
imunizante foi negado na
terça-feira (27).

Rui sugeriu que a agência
brasileira realizasse testes ou
buscasse informações técnicas
nos mais de 60 países que já
aprovaram a aplicação do
imunizante em sua população,
a exemplo da Argentina e do
México. O governador disse
que, caso fosse autorizado,
vacinaria a população baiana
com a Sputnik, incluindo ele
mesmo e sua família. A decla-
ração foi dada na manhã desta
sexta-feira (30).

"Eu não sou cientista, mas
assisti agora um vídeo da
Comitê Nacional de Biosse-
gurança que legitima o uso da
vacina. É um órgão federal,

O pedido de importação do imunizante foi negado pela Anvisa na terça-feira (27)

responsável por biossegurança
no Brasil. O que espero da
Anvisa é que teste a vacina
para ver se tem o vírus repli-
cante, como eles disseram.
Queremos que tenha boa

vontade para analisar. Mais
de 20 milhões de pessoas já
tomaram essa vacina, alguém
iria reportar se algum fato
importante tivesse acontecido",
argumenta Rui Costa, desta-

cando ainda como acertada a
decisão da Anvisa de não
suspender o uso da Covi-
shield, vacina da Universidade
de Oxford com a AstraZeneca
e produzida pela Fiocruz no

pais, como muitos países
europeus fizeram, pelo risco de
tromboses.

Questionado sobre críticas
à transparência do fabricante
russo da vacina, Rui cobrou
maior proatividade da Anvisa,
como buscar informações com
os países que já usam o
imunizante. O governador
também destacou que só
houve votação da Anvisa
recente sobre aprovação da
vacina porque o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF),
Ricardo Lewandowski, deter-
minou. Ainda sobre os crité-
rios técnicos da Anvisa que
seguiu os principais países da
Europa e Estados Unidos, Rui
ressaltou que 80% dos defen-
sivos agrícolas aprovados pela
agência no país foram proi-
bidos ou banidos pela FDA
(Food and Drug Adminis-
tration), entidade americana
correspondente. "Então, que tal
aprovar os padrões do FDA
para o uso de defensivos agrí-
colas também?", questionou.

PREFEITURA DE GUANAMBI LANÇARÁ EM MAIO
CONCURSO PARA AGENTES DE TRÂNSITO

O prefeito Nilo Coelho
(DEM) determinou a elabora-
ção de um edital de Concurso
Público para preenchimento
efetivo de cargo de Agente de
Trânsito no Município. Nessa
quinta-feira (29), foi publicada
no Diário Oficial a Portaria Nº
16/2021, que instituiu Comis-
são Especial, presidida pelo
secretário municipal de Plane-
jamento Inácio Paz de Lira Jr.,
designada para efetivação do
certame, no prazo de 60 dias.

A Secretaria de Planeja-
mento informou que, inicial-
mente, o concurso ofertará, 15
vagas para o preenchimento de

Nessa quinta (29), foi publicada
Portaria 16/2021, que instituiu
Comissão Especial designada
para efetivação do certame, no
prazo de 60 dias.

vagas remanescentes da Super-
intendência Municipal de
Trânsito. A previsão do lança-
mento do edital será na se-
gunda quinzena de maio e a
Prefeitura de Guanambi fará o
credenciamento de empresa de
renome nacional, para realizar
todo certame. Os custos para
realização do concurso serão
advindos da receita gerada
pelas taxas de inscrições.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Todas as pessoas querem ser felizes. Nós não queremos o
sofrimento. Experimentamos a dor, mas queremos sair dela o mais
rápido possível. A questão é que nem sempre conseguimos isso
rapidamente. Não existe uma varinha mágica para transformar aflição
em felicidade. O que podemos é expandir nossa mente, ampliar
nossas boas atitudes, buscar ajudar os outros, para que assim, o
sofrimento seja mais leve. No cristianismo apreendemos que o
sofrimento precisa ser suportado, carregado. Jesus carrega a cruz do
sofrimento e nisso mostra sua solidariedade contínua com nosso
sofrimento. No budismo, a compaixão é definida como o desejo de
que todos os seres se libertem do sofrimento.

Se todos temos o desejo de felicidade e não queremos sofrer,
todos também temos potencial idêntico de desenvolver a paz interior.
Independente de sermos ricos ou pobres, brancos ou negros,
instruídos ou incultos, temos potencial mental e emocional para
alcançarmos a paz e a alegria. Embora sejamos diferentes fisicamente,
temos semelhança mental e emocional. Temos emoções positivas e
emoções perturbadoras. As positivas nos trazem força interior. As
perturbadoras diminuem nossa energia e mexem com nossa
confiança. Se ficarmos fixados nas emoções perturbadoras, então
perdemos facilmente a paz. Certo é que não há milagres fáceis para
encontrarmos esse equilíbrio. Para o cristianismo a fé é um elemento
importante para a superação dos problemas, das emoções
perturbadoras. Diante da dificuldade, entregamos a Deus a nossa
vida, vamos fazendo tudo aquilo que podemos, mas continuamos
em pé. Não ficamos só sustentados em nós mesmos. O peso não
está somente sobre os nossos ombros. Podemos entregar a Deus o
peso, dividimos com Ele o fardo e esse fica mais leve, mais suportável.
O budismo, por exemplo, ensina a treinar a mente para aliviar o
sofrimento. O treino da mente transforma as percepções mentais e
as emoções, fazendo a pessoa sentir alívio. Isso pode fazer uma
grande diferença na vida da pessoa.

Atitudes mentais positivas possibilitam a paz interior mesmo
diante das maiores dificuldades. Se, porém, as atitudes mentais forem
negativas, influenciadas pelo medo, desconfiança, desamparo,
aversão por nós mesmos, paixões e ilusões não resolvidas, então,
mesmo cercados dos melhores amigos, não nos sentiremos bem e
não desfrutaremos da alegria. Isso mostra que é errado esperar que o
dinheiro ou qualquer benefício material possa me trazer felicidade
e resolver os problemas. O bem interior não pode acontecer
simplesmente por algo externo. Claro, que estarmos seguros
materialmente é útil e importante. Porém, nossas atitudes interiores,
mentais, são mais importantes e fundamentais.

Claro, você deseja saber como fazer para ter o domínio da
mente, bloqueando as emoções negativas. Não é simples assim,
mas é um exercício. Nesse caminho vamos substituindo em nossa
mente os arquivos negativos da memória e expandindo o
pensamento para coisas boas, positivas, que aconteceram conosco
e que podemos fazer e viver. Substituir o medo pela confiança, o
sentimento de baixa autoestima pela decisão que me faz perceber
minhas potencialidades e criatividades. Preciso me dar conta daquilo
que me faz mal, me deixa angustiado, limitado e triste e ir
substituindo por ideias, ambientes e ações positivas e sadias, que
produzem alegria.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
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TRANSFORME IDEIAS
DESTRUIDORAS EM

PENSAMENTOS DE CONFIANÇA

ITUAÇU: PREFEITO PHELLIPE BRITO E
VEREADOR ALMIR PESSOA ANUNCIAM

OBRAS DE ASFALTAMENTO NO
DISTRITO DE TRANQUEIRAS

O Prefeito Phellipe Brito,
acompanhado da 1ª Dama
Lane e do Vereador Almir
Pessoa estiveram no Distrito de
Tranqueiras, zona rural do mu-
nicípio de Ituaçu, onde anun-
ciaram a realização das obras
de calçamento do entorno da
igreja. A obra foi um pedido do

Vereador Almir Pessoa, através
de indicação. Falando à nossa
reportagem, o Vereador Almir
Pessoa parabenizou o prefeito
Phellipe Brito pelo atendimento
da sua indicação e pela iniciativa
de realizar essa importante obra,
enfatizando se tratar de um
sonho antigo dos moradores

do Distrito de Tranqueiras.
"Apesar das dificuldades, o
prefeito Phellipe Brito está
empenhado em realizar obras
em todas as regiões do muni-
cípio e a população de Ituaçu
pode ter certeza de que ele vai
fazer uma grande gestão à frente
da Prefeitura", destacou Almir.
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IBIPITANGA: PM
APREENDE DROGAS
EM ÔNIBUS VINDO

DE SÃO PAULO

No domingo (24), policiais militares da 4ª CIPM reali-
zaram a apreensão de papelotes de cocaína num ônibus
interestadual, em Ibipitanga. Segundo a PM, a guarnição,
por volta das 7h, foi informada de que estava chegando um
ônibus com drogas, vindo de São Paulo. Assim que o ônibus
chegou à cidade, os militares o abordaram, encontrando
em seu interior uma sacola com 35 papelotes de uma sub-
stância análoga à cocaína. O proprietário da droga não foi
identificado.

BRUMADO: RHI MAGNESITA REALIZA DOAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UTIS

A RHI Magnesita destinou
mais de R$ 250 mil a ações
de apoio ao enfrentamento da
pandemia de Covid-19 a
Brumado, o que permitiu a
aquisição de 20 bombas de
infusão para as UTIs de
tratamento à Covid-19; doa-
ção de cestas básicas e desin-
fecção de pontos públicos
específicos de saúde, que
apresentam grande fluxo de
pessoas. As bombas de infusão
são essenciais para levar de
forma controlada aos pa-
cientes nutrientes e me-
dicamentos. A doação dos 20
dispositivos a Brumado am-
pliará o atendimento dedicado
àqueles que se encontram em
tratamento para Covid-19, nas
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) do Hospital Municipal
Professor Magalhães Neto
(HMPMN). A doação de
cestas básicas conta o apoio
de líderes comunitários, que

ficaram responsáveis pela
distribuição dos alimentos às
famílias.

"Gostaria de agradecer à
RHI Magnesita pela doação das
20 bombas de infusão. Os
equipamentos são de funda-
mental importância para o bom
funcionamento da UTI Covid-
19, recém inaugurada no
HMPMN. Elas têm papel crucial
em determinados casos clínicos
em que o paciente precisa de
medicamentos em um ritmo
controlado", afirma Cláudio
Feres, Secretário Municipal de
Saúde de Brumado.

Solicitada pela Câmara de
Vereadores de Brumado, a
companhia também atuará na
desinfecção dos principais
pontos de atendimento à
saúde, com grande concen-
tração de pessoas. Serão
disponibilizados mão de obra,
equipamentos e produtos
sanitizantes próprios para

ação. A desinfecção ocorrerá
por 30 dias. O procedimento
jateia uma solução desinfe-
tante que não é prejudicial às
pessoas. A sanitização dos
ambientes é capaz de eliminar
os resquícios de vírus ativo e
outros micro-organismos.

Para Lucil la Soledade,

especialista de sustentabili-
dade e comunicação, o mo-
mento exige, além de mobili-
zação, um olhar cuidadoso
para que a colaboração che-
gue àqueles que necessitam.
"Vivemos uma crise sem prece-
dentes e é preciso união de
esforços para entender como

cada um pode ser efetivo
nesse momento. Na RHI Mag-
nesita buscamos atuar de
forma integrada com os par-
ceiros e comunidades, com o
objetivo de suprir carências.
Seguiremos juntos para ajudar
a população no que estiver ao
nosso alcance."

IGAPORÃ: CERCA DE 250 FAMÍLIAS
RECEBERÃO ALIMENTOS VIA PAA

Produtores locais e a
Prefeitura de Igaporã acertaram
os últimos detalhes para
execução do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)
em 2021, que beneficiará 23
produtores locais e fornecerá
produtos alimentícios para
250 famílias carentes do
município a cada 15 dias.

A Secretaria Municipal de
Assistência Social escolheu as
famílias inscritas no Programa
Bolsa Família que vivem sob
condições de vulnerabilidade
social, residentes na sede e nas
comunidades rurais de Caiçara,
Salgado, Santa Maria e Alecrim.
De acordo com a Secretária da
pasta, Ediana Pereira de Oliveira,
famílias de outras comunidades
poderão ser incluídas no
programa. Os beneficiados do
PAA em Igaporã vão receber
tapioca, raiz de mandioca,
farinha, banana, abóbora,
cenoura, pimentão, cebola,
batata inglesa, pão caseiro,
biscoito voador, tomate, rapa-
dura e laranja. Na cidade, os
alimentos serão entregues na

sede da Secretaria.
"O PAA fortalece a nossa

luta por levar melhores condi-
ções de vida à população mais
carente, atingindo desde aquele
pequeno agricultor que trabalha
no campo em conjunto com os
seus familiares, até a família
carente que encontra dificul-
dades para o seu sustento. O
apoio aos mais necessitados é
uma das nossas principais
bandeiras administrativas", disse
o Prefeito Neto Cotrim.

O Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) foi criado

pela Lei nº 10.696, de 02 de
julho de 2003, com o objetivo
de apoiar e incentivar a
agricultura familiar no Brasil,
beneficiando agricultores,
cooperativas e associações que
vendem seus produtos para
órgãos públicos. Através do
PAA, os órgãos públicos
podem adquirir os produtos
sem a necessidade de licita-
ções, destinando-os à rede
socioassistencial. Em 2020, o
programa beneficiou cerca de
12 milhões de pessoas em
todo o país.
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PREFEITURA DE GUANAMBI FAZ CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS

O prefeito Nilo Coelho
(DEM) determinou a contrata-
ção de empresa para recupera-
ção de todas as estradas
vicinais do município de
Guanambi em caráter emer-
gencial. A partir da próxima
segunda-feira (03) será desen-
cadeada uma grande opera-
ção, simultaneamente, nas re-
giões dos três distritos e Baixio.

Segundo Michel Macedo,
secretário de Infraestrutura, o
estado das estradas é muito
crítico e finalizado o período
chuvoso, começa a recupera-

ção dos mais de 700km de
vicinais. "Será preciso requali-
ficação de muitas estradas
usando cascalho, devido ao
péssimo estado de conser-
vação", finaliza Macedo.

Nilo disse que é preciso
oferecer uma atenção especial
para a zona rural, e mesmo
tendo sido lançada uma lici-
tação para contratação de
empresa e mão de obra para
ações de infraestrutura, o
processo burocrático demanda
tempo e a situação das estra-
das é considerada emergencial.

GUAJERU: MÉDICO E EX-
PREFEITO DR. JORGE FALECEU

VÍTIMA DA COVID-19
Na sexta-feira (16), o

médico e ex-prefeito de Gua-
jeru, Dr. Jorge Ubirajara Mar-
ques de Souza, faleceu vitima
da Covid-19 na cidade de
Ceres, no estado de Goiás,
onde atuava como médico
plantonista.

O atual prefeito, Jilvan
'Galego' Teixeira, em suas redes
sociais, anunciou que decretou
Luto Oficial de 3 dias no
município em razão do faleci-
mento de Dr. Jorge. "É com
pesar que recebi a notícia de
falecimento do ex-prefeito de
Guajeru Jorge Ubirajara Mar-
ques de Souza. Neste mo-
mento de dor, externo meus
sinceros sentimentos aos
familiares e amigos e que Deus
console os corações enluta-
dos. Em respeito ao ex-prefeito
Jorge Ubirajara determinei Luto
Oficial de três dias no muni-
cípio de Guajeru", expressou
o prefeito.

Dr. Jorge foi eleito prefeito
de Guajeru nas eleições de
2009, cumprindo o mandato
até 2012, ano o qual tentou a
reeleição, sem êxito. Durante
seu mandato, Dr. Jorge parti-
cipou da conquista da garantia
do 13ª salário do funciona-
lismo público, da criação do

Dr. Jorge Ubirajara faleceu vitima da Covid-19 na cidade de Ceres,
no estado de Goiás, onde atuava como médico plantonista.

Conselho Municipal de Edu-
cação (CME), de reformas de
logradouros públicos e da
construção da Praça da Prefei-
tura de Guajeru, que é atual-
mente um ponto de encontro

dos munícipes nas festas
culturais da cidade. As infor-
mações biográficas do Dr. Jorge
são de Neia Rosseto e Andréia
Coutinho, publicadas no site
Expressão Bahia.

PREFEITO E DEPUTADO
PROTESTAM CONTRA
FECHAMENTO DO BB

Na manhã dessa terça-feira (27), lideranças políticas em
conjunto com a comunidade se Sebastião Laranjeiras estiveram
em frente à agência do Banco do Brasil para protestar contra
o fechamento da unidade, previsto para 17 de maio. Essa
agência é a única da cidade.

"Já falei na Câmara [Federal] e vou reafirmar, que o
enxugamento do Banco [do Brasil] não pode penalizar os
aposentados, os comerciantes, produtores, enfim, o povo dessa
cidade são homens e mulheres trabalhadores, com uma
agência enxuta e que inclusive gera lucro com a sua
movimentação", frisou o deputado Charles Fernandes, que
na próxima semana se reunirá em uma audiência com
diretores do Banco do Brasil, em Brasília, para levar a
reivindicação.

Além do deputado, a mobilização contou com a presença
do prefeito Dr. Pedro Malheiros; do vice-prefeito Nozinho;
dos vereadores Charles Pereira, Decão, Orlando Monção,
Ortim, Lauro, Coquinho, Robson, Tozinho; e os secretários
municipais de Educação, de Infraestrutura e de Saúde, Maria
Elízia, Maciel Santos e Valdeir Martins, respectivamente.
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SÍLVIA MELLO É A GRANDE CAMPEÃ DO FEMP-B 2021
Nos últimos dias 24 e 25

de abril, 20 artistas bruma-
denses subiram no palco do
Festival de Música Popular de
Brumado - FEMP-B 2021,
voltado à apresentação de
músicas autorais. As apresen-
tações ocorreram no Clube
Social de Brumado, sem a
presença do público em virtude
pandemia de Covid-19, mas
foram transmitidas ao vivo
pelas redes sociais do festival.

A grande vencedora foi
Sílvia Mello, com a música
'Exótica', composta pela própria
interprete em parceria com
Luciano PP. Na sequência, o
pódio é composto por: 2º
lugar - Moni Viana - Rememo-
rações; 3º lugar - Arlindo
Polvinthai - Cantinho; 4º lugar
- Jhon França - Sobre o quê;
5º lugar - Leidiane Rocha -
Encantado; 6º lugar - Bruno
Leone - Os Girassóis; e 7º
lugar - Bruno Caires - Tudo.

O FEMP-B é um festival de
composições inéditas, voltado
a todos os gêneros e estilos
da música popular brasileira e
tem como objetivo fazer o
intercâmbio e troca de expe-
riências entre músicos, compo-
sitores, intérpretes, poetas e
artistas que venham a valorizar
a produção musical e cultural
da Bahia e do Brasil. Além

disso, o festival tem como
objetivos promover e divulgar
a música autoral brasileira
neste momento de pandemia,
revelar novos talentos e

promover os já existentes,
estimular o interesse da
população e mostrar a impor-
tância da arte como fonte de
cultura, entretenimento e

transformação social e promo-
ver o município de Brumado
como polo de referência em
produção artístico-cultural. O
projeto, financiado com recur-

sos da Lei Aldir Blanc, é
organizado pela Associação
Cultural Projeto FEMP-B e conta
com apoio do Governo Federal
e da Prefeitura de Brumado.

GUAJERU: PREFEITO GALEGO ASSINA ORDEM DE
SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS

SECRETARIAS DE SAÚDE E DE EDUCAÇÃO
O prefeito de Guajeru,

Jilvan 'Galego' Teixeira (PSD),
e as Secretárias Municipais de
Saúde e de Educação, Érica
Leal e Fátima Viana, respec-
tivamente, assinaram a ordem
de serviço para a construção
das sedes próprias das Secreta-
rias de Saúde e Educação, na
manhã dessa sexta-feira (16).
O investimento será de R$
191.143,43.

A infraestrutura das secre-
tarias contará com recepção,
salas de reuniões, banheiros,
copa, sala para os técnicos e
secretárias, dentre outros
espaços de suporte para o bom

funcionamento dos trabalhos
administrativos e atendimento
ao público. Segundo o prefeito,
a obra irá proporcionar melho-
res condições de trabalhos aos
técnicos lotados nas duas
áreas e uma economia com
aluguel.

Estavam presentes no ato
de assinatura da ordem de
serviço o vice-prefeito Gilberto
Pires Cangussu, a arquiteta e
urbanista Liz Andrade, o
engenheiro civil Danilo Gon-
çalves e os Representantes da
Empresa vencedora da licita-
ção, a OCR Construções e
Engenharia LTDA.
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GUAJERU: ASSOCIAÇÃO CONSEGUE INVESTIMENTO
DE R$ 490 MIL PARA AQUISIÇÃO DE TRATOR 4X4

E CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE RAÇÃO
A Associação da Lagoa do

Junco, sediada em Guajeru,
assinou convênio com a
Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR)
no valor de R$ 372.044,32,
que somados aos R$ 117.
230,62, fruto de outro con-
vênio também assinado junto
a CAR, serão destinados a
aquisição de um trator agrícola
4X4 e para a construção de
uma fábrica de ração.

O trator 4x4 é equipado
com carreta agrícola, carreta
tanque, arado, grade e roça-
deira hidráulica. Já a fábrica de

Os recursos são
oriundos da Companhia de

Desenvolvimento e Ação
Regional, através do programa

Bahia Produtiva.

ração será equipada com
triturador, fatiador de man-
dioca, misturador de ração e
estufa. O projeto é financiado
pelo Governo da Bahia, atra-
vés do programa Bahia Pro-
dutiva, por meio da CAR, e
executado pela Associação
Lagoa do Junco em parceria
com a Secretaria Municipal de
Agricultura de Guajeru.

BRUMADO: SARGENTO PM SALVA BEBÊ DE 3 MESES
Na sexta-feira (23), um

policial militar salvou um bebê
de 3 meses de idade, que
estava engasgado, em Bru-
mado. O caso aconteceu na
sede da 34ª CIPM, localizada
na Avenida Centenário, bairro
Novo Brumado.

Segundo informações da
PM, os pais perceberam que o
filho tinha dificuldade para
respirar e correram até a sede
da companhia. O Sargento PM-
BA Joel dos Santos Marcelino
atendeu ao chamado e reali-
zou a manobra de Heimlich,
usada para desobstruir as vias.
"Eu estava de plantão, quando
o casal chegou desesperado,
me entregou o recém-nascido
engasgado, roxo e com os
membros já parados", lembrou
o Sargento, que realizou a
manobra três vezes antes do
bebê esboçar reação. "Na
terceira tentativa ele tossiu,
chorou, as vias aéreas come-

O Sargento Joel Marcelino realizou a manobra de Heimlich para
desobstruir as vias. Depois, o bebê foi encaminhado ao hospital,
onde recebeu atendimento médico. (Foto: 34ª CIPM).

A manobra de Heimlich foi realizada por 3 vezes até o bebê esboçar
reação. (Foto: Divulgação / Hospital Paulista)

çaram a ser liberadas e passou
a mexer braços e olhos",
detalhou o PM.

Após o susto, a criança foi
encaminhada ao Hospital
Municipal Professor Maga-
lhães Neto, onde passou por

atendimento médico e foi
liberada. Os pais retornaram à
unidade para agradecer o
gesto do PM. O comandante
da 34ª CIPM, Major Mario
Augusto dos Santos Cabral,
falou com orgulho da ação. "É

uma imensa satisfação perceber
o profissionalismo e compro-

metimento de minha tropa",
frisou o oficial.
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BNB LIBERA R$ 150 MIL EM CREDITO PARA GUAJERU

A Prefeitura de Guajeru e
o Banco do Nordeste, através
do programa AgroAmigo,
realizaram a assinatura de R$
150 mil em notas de crédito,
que serão destinados a aqui-
sição de animais e melhorias
da infraestrutura de proprieda-

des, beneficiando 30 produ-
tores rurais. A ação ocorreu
nessa sexta-feira (23) no Cen-
tro de Apoio Glauber Rocha.

Para o diretor do Departa-
mento de Desenvolvimento
rural da Prefeitura de Guajeru,
Isaías Rodrigues, o papel do

crédito rural é o de gerador
de oportunidades, aproxi-
mando o beneficiário das

políticas que estimulam inves-
timentos em avanços tecno-
lógicos e melhorias nas estru-

turas das propriedades, esti-
mulando sua permanência na
agricultura.

GOVERNADOR ENTREGA VIATURAS PARA VITÓRIA DA
CONQUISTA, GUANAMBI E MAIS 13 MUNICÍPIOS BAIANOS

O governador Rui Costa
(PT) realizou a entrega de 50
novas viaturas, modelo S10, à
Polícia Militar da Bahia (PM-
BA). O ato ocorreu na manhã
dessa quinta-feira (22), no
pátio da Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP-BA), no
Centro Administrativo (CAB),
em Salvador. A ação repre-
senta um investimento de R$
5,7 milhões na área de segu-

O ato ocorreu na manhã dessa quinta-feira (22), no pátio da SSP-
BA, em Salvador. O investimento é de R$ 5,7 milhões. (Fotos:
Divulgação / SSP-BA)

rança do estado.
"São 50 viaturas. Todas de

tamanho maior para reforçar, dar
mais agilidade, segurança e
rapidez à ação policial, aqui na
capital e no interior do estado.
Vamos seguir fazendo essa
renovação. É um investimento
bastante expressivo que nós
temos feito na área da segu-
rança pública e vamos continuar
fazendo, apesar da adversidade

do momento social e eco-
nômico que o Brasil atravessa.
Vamos continuar apostando,
acreditando e investindo na
nossa Polícia Militar, na nossa
Polícia Civil e no Corpo de
Bombeiros", afirmou Rui.

Dos veículos entregues, 24

viaturas servirão a unidades de
policiamento da capital baiana
e as outras 26 serão distri-
buídas entre os municípios de
Alagoinhas, Almadina, Bar-
reiras, Euclides da Cunha, Feira
de Santana, Guanambi, Itabe-
raba, Itabuna, Juazeiro, Nova

Fátima, Serrinha, Vitória da
Conquista, Cândido Sales e
Sapeaçu. Também participaram
da cerimônia de entrega das
viaturas o secretário da Segu-
rança Pública, Ricardo Manda-
rino, e o comandante-geral da
PMBA, coronel Paulo Coutinho.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO ASSINA ORDEM
PARA COMPRA DE USINA DE ASFALTO PRÓPRIA

A ordem de compra foi assinada nessa sexta-feira (16) pelo prefeito
Nilo Coelho. (Fotos: Divulgação)

No dia 16, ao lado do
secretário municipal de Admi-
nistração Felipe Duarte e do
vice-prefeito Arnaldo Azevedo
(DEM), o prefeito Nilo Coelho
(DEM) assinou a ordem de
compra de usina de asfalto.
Adquirido via Pregão Eletrô-
nico, a aquisição na ordem de

A usina foi adquirida via Pregão Eletrônico, por R$ 2.360.000, com recursos próprios. A máquina tem
a capacidade de produção de 100 a 120 toneladas de asfalto por hora.

R$ 2.360.000, com recursos
próprios, tem a capacidade de
produção de 100 a 120
toneladas de asfalto por hora.

De acordo com a Prefeitura
de Guanambi, com o novo
equipamento, a administração
terá redução de custos e maior
agilidade na produção de

asfalto, aumentando de forma
significativa o seu programa de
manutenção e asfaltamento de
ruas e avenidas. "Nossa produ-

ção de asfalto dependia do
fornecimento externo de massa
quente de usinas contratadas,
mas agora, com usina própria,

ganharemos autonomia para
produzir muito mais e por um
custo menor", comemorou o
prefeito Nilo Coelho.

BA: VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DERRUBA NÚMERO
DE HOSPITALIZAÇÕES DE PESSOAS COM MAIS DE 70 ANOS

Um levantamento feito
pela Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia (Sesab), e
divulgado nessa segunda-feira
(26), apontou que 99,9% dos
cerca de 2,2 milhões de
vacinados contra a Covid-19
não contraíram a doença após
a imunização ou, se infectados,
não precisaram de hospita-
lização por conta da doença. O
estudo utilizou a base de dados
do sistema Sivep-Gripe, regis-
trados até o dia 24 de abril.

Conforme o levantamento,
apenas 382 pacientes imuni-
zados chegaram ao ponto de
serem internados, represen-
tando 2,14% das 17.786
notificações de internações
por Covid-19 no período de
01 janeiro até 24 de abril.
Destes 382 pacientes, 281
tinham tomado somente a 1ª
dose e 99 também a segunda.
Em outras duas notificações,
não constavam a informação
de quantas doses tinham sido

99,9% dos cerca de 2,2 milhões de vacinados contra Covid-19 não precisaram de hospitalização após
a imunização. (Foto: Marcos Moura)

aplicadas. Das 382 notifi-
cações, 172 foram de residen-
tes em Salvador, 21 de Vitória
da Conquista, 11 de Lauro de
Freitas e os demais de outros
105 municípios.

A vacinação, até o mo-
mento, está ocorrendo com as
vacinas Covishield e Corona-
vac, que foram desenvolvidas
pela Universidade de Oxford
em conjunto com a Astra-
Zeneca e Fiocruz e pela em-
presa Sinovac em parceria com
o Instituo Butantan, respec-
tivamente. A Bahia também
garantiu 9,7 milhões de doses
da vacina Sputinik V, mas a
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) negou,
nessa segunda-feira (26), o
pedido de autorização de
importação.

Segundo o secretário da
pasta, Fábio Vilas-Boas, dados
como esses reforçam a impor-
tância da vacinação para que
haja uma queda sustentada do

número de solicitações de
internamento. “Já temos 3
meses de vacinação e podemos
observar, por exemplo, uma
queda na solicitação de UTIs
para idosos acima de 70 anos,
que é um público que está com

a vacinação bem avançada”,
afirma. Já a diretora da Vigilân-
cia Epidemiológica, Márcia São
Pedro, chama atenção que
ainda que os números apon-
tem a eficiência da estratégia
de vacinação, continua sendo

importante permanecer com as
medidas de controle da pan-
demia. “Mesmo as pessoas que
já foram imunizadas precisam
continuar usando máscaras,
manter o distanciamento social
e evitar aglomerações” ressalta.
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PREFEITURA DE VITÓRIA DA
CONQUISTA CANCELA SÃO JOÃO

DEVIDO À COVID-19
A Prefeitura de Vitória da

Conquista anunciou o cancela-
mento dos festivos de São João
no município pelo segundo
ano consecutivo como medida
para conter o contágio do
novo Coronavírus (SARS-COV-
2), causador da Covid-19. O
anúncio foi feito pela prefeita
Sheila Lemos, na quinta-feira
(29), que diz não ter como
pensar em festejos de São João
enquanto o município não
vacinar toda a sua população.

A prefeita também mencio-
nou o possível cancelamento
festejos de aniversário da
cidade, no mês de novembro, e
disse que tem esperanças com
quanto à comemoração do
Natal. Ela falou ainda que a
prefeitura segue negociando a
compra de vacinas, por meio do
consórcio dos prefeitos da Bahia.

O anúncio foi feito pela prefeita Sheila Lemos, que diz não ter
como pensar em festejos de São João enquanto o município não
vacinar toda a sua população.

DÁRIO COTRIM

Não quero e nem desejo que a escrita que faço agora seja usada
para politizar os acontecimentos em virtude da COVID-19. Não podemos
desconsiderar o mal que o vírus vem cansando no nosso povo, já tanto
sofrido pela falta de apoio dos nossos governantes. Há um grupo do
"quanto pior melhor", para a nação brasileira, sem mesmo respeitar a
sua própria família, até por que, a rebeldia e o descaso aos semelhantes
pouca diferença faz na vida deles. Não é o meu intuito aqui defender
quem quer que seja, senão e tão somente o combate à COVID-19. Em
verdade, podemos entender que a parte interessada em cargos políticos
está se gladiando, violentamente, com aquela preocupada em salvar
vidas, tudo isso em benefício próprio, esquecendo da compreensão
necessária para um viver melhor numa sociedade de homens livres.

Não quero e nem desejo aqui falar da "esquerda-comunista" ou
da "direita-extremista", senão de um projeto sensato, equilibrado, decente
e coerente com as normas de combate ao vírus. Aprendi com os meus
avós que devemos todos nós respeitar os mais velhos e necessitados.
O Brasil é um país de regime presidencialista, portanto devemos acatar
as decisões do mandatário maior desta nação. O nosso presidente é o
presidente de todos nós, pois foi eleito, democraticamente, pelo povo.
É de boa índole, para aqueles que não votaram nele, que pelo menos o
respeite em consideração aos demais eleitores. A vontade do povo é
soberana e se violentada poderá delinear-se, de forma compulsória,
para o desentendimento das obrigações sem, no entanto, ter nenhuma
conexão com o direito da vontade popular. Se assim for o entendimento
do povo, poderemos mergulhar numa crise sem precedente na história
de nossa pátria.

Não quero e nem desejo que a crítica da esquerda seja
desconsiderada. No regime presidencial a democracia permite a
intervenção dos opositores, com encaminhamento de propostas ao
governo, de seus emolumentos. Porém, sem vandalismo e sem violência
para que a decisão da maioria seja aceita e preservada com o máximo
respeito por parte de todos. Com relação à COVID-19, sabemos que
muitos dos políticos estão fazendo de tudo para amenizar a situação
caótica em que vivemos, e outros tantos querendo acentuar essa
mesma situação e dela tirar proveito para si. Mas, posso afirmar que
contrair o vírus, juntamente com a minha Júlia, e o tratamento precoce
foi de grande valia para a nossa recuperação, que ocorreu sem traumas
e sem sequelas.

Não quero e nem desejo que haja falta de respeito com os nossos
políticos, sejam eles da "esquerda" ou da "direita", isso não importa, pois
todos devem ser absorvidos ou condenados pelos usos e abusos
irresponsáveis praticados em seus municípios e estados da federação.
O governo federal, impossibilitado de agir em decorrência de ato
produzido pelo Supremo Tribunal Federal, atando-lhe as mãos e os pés,
ainda tenta, de alguma forma, ajudar os governadores e os prefeitos no
combate à COVID-19 em seus Estados e Municípios.

Não quero e nem desejo fazer aqui uma análise política do momento
atual, haja vista que os nervos acirrados de alguns parlamentares sempre
levam a caminhos obscuros, produzindo o medo e o desassossego nas
pessoas. O grupo do "quanto pior melhor" faz hoje coro com a televisão
e os jornais, produzindo notícias impiedosas e avassaladoras para
encurralar as pessoas de bem dentro de suas casas e com isso produzir
o desemprego ao trabalhador. Na verdade, é preciso unirmos em volta
de um mesmo resultado, que é o de conter a evolução dos coronavírus,
e, assim, estamos fazendo com a consciência tranquila que o lockdown
somente agrava mais o contágio do vírus e, também, o estado de
guerra promovido pelos telejornais.

Enfim, não quero e nem desejo magoar ninguém. Sabe-se que em
todas as famílias a perda de algum parente, ou amigo, é sentida com
muita dor e tristeza. Que os interesses monetários das Igrejas, e a
ganância dos políticos corruptos tenham um freio imperioso em
comprazimento aos filhos de Deus. Que o comércio e a indústria
sejam factíveis com as necessidades da população, com amparo cabal
para a saúde das pessoas internadas nas enfermarias dos hospitais.
Qualquer ajuda aos mais necessitados é muito importante neste
momento e, em vista disso, vamos de mãos dadas para o fortalecimento
de nossa fé, nas orações que professamos pela cura dos enfermos em
um canto qualquer de um hospital. Nota-se que, a vacina contra à
COVID-19, aos poucos, está chegando para animar a esperança de
todos nós. Que tenhamos coragem no enfretamento da doença e
muita fé em DEUS na sua cura, o mais breve possível.

NÃO QUERO E NEM
DESEJO QUE...

GOVERNO DIZ SER 'FAKE NEWS'
NOTÍCIA DE QUE TERIA ANTECIPADO

PAGAMENTO DA SPUTNIK V
O Governo da Bahia infor-

mou que não pagou anteci-
padamente pela compra de
doses das doses da vacina
russa Sputnik V. A informação
havia sido publicada pelo site
RX Notícias, "que se apresenta
como site jornalístico, mas falta
com a verdade de forma
criminosa", disse o Governo
da Bahia, no site 'Fato ou Fake',
nessa quarta-feira (28).

O RX Notícias diz que "a
compra foi feita em nome do
Consórcio Nordeste, entretan-
to, quem pagou foi o governo
da Bahia, estranhamente o
valor pela aquisição das
vacinas virou segredo de
estado".

Segundo o Governo da
Bahia, em setembro de 2020,
foi assinado junto ao Fundo
Soberano da Rússia (RDIF) um
acordo de cooperação para o

fornecimento de até 50 mi-
lhões de doses da Sputnik V.
Em março de 2021, o gover-
nador da Bahia, Rui Costa (PT),
e o Consórcio Nordeste
firmaram contrato com o RDIF
para a compra de 37 milhões
de doses da Sputnik V. Con-

tudo, em ambas as vezes, não
houve antecipação do paga-
mento, já que "no contrato,
uma cláusula condiciona a
aquisição do imunizante à
aprovação da vacina pela
ANVISA [Agência Nacional de
Vigilância Epidemiológica]".
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 009/2021 - objeto - contratação de empresa do ramo para o fornecimento de poltronas e mesa visando
atender à demanda do Poder Legislativo Municipal. Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira,
nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415- 2102. Abertura dia 03 de maio de 2021 às 10:00 na sede da Câmara.
Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley Brito - Presidente. Ituaçu - Bahia, 20 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 012/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, 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 PRESENCIAL nº
012/2021, tendo como objeto a 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 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será
realizado no dia 29 de abril de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. 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, 16 de
abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 013/2021- A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, 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 PRESENCIAL nº
013/2021, tendo como objeto o registro de preços para o fornecimento de produtos de padaria em atendimento as necessidades
de todas as Secretarias deste Município. Tendo como objetivo atender aos pacientes internos, atenção básica, ambulatoriais
ou de urgência e emergência, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 29 de abril de 2021, às 14h00min, na sede
desta Prefeitura. 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão
publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 16 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 009/2021 - ID Nº 867293 - 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 009/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
especializados e continuados de administração e gerenciamento, visando a aquisição de medicamentos não padronizados para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caculé – Bahia, executado por empresas Credenciadas (farmácias
e drogarias) junto à Contratada, envolvendo a implantação e operação de um sistema Informatizado, via Internet, (conforme termo
de referência), que será realizado no dia 30 de abril 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 abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do
Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 010/2021 - ID Nº 867303 - 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 010/2021, tendo como objeto o registro de preços para a contratação de empresa para
o fornecimento de emulsão asfáltica catatônica de ruptura lenta RL 1C em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal
de Obras deste Município., executado por empresas Credenciadas (farmácias e drogarias) junto à Contratada, envolvendo a
implantação e operação de um sistema Informatizado, via Internet, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 30
de abril 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 abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 011/2021 - ID Nº 868814 - 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 011/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material
odontológico, insumos hospitalares, medicamentos e equipamentos instrumentais em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 06 de maio de 2021, às 09h00min,
na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoese. 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, 26 de
abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 012/2021 - ID Nº 868820 - 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 012/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para a confecção de cadernos,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N º. 015/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Prestação de serviços de limpeza
pública do município de Aracatu, englobando o transporte de resíduos coletados até o aterro sanitário, com utilização de
veículos, equipamentos, ferramentas, materiais e disponibilização de mão de obra. Entrega das Propostas: a partir de 29/04/2021
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/05/2021 às 08:30h no site www.comprasnet.gov.br.O
Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nowww.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: licitacao@aracatu.ba.gov.br.
Aracatu. 29/04/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2021 - 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 003/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Pneus, reforma e serviços alinhamento e balanceamento e cambagem,
para atender as necessidades dos veículos e máquinas pesadas do Município., conforme especificações constantes nos
Anexos do Edital. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 15/03/2021, no site:www.licitacoese.com.br.
Informações e edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.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.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Caraíbas torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 008/2021,
Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios
para atender as necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2021 bem como, para a distribuição de kits de alimentação
escolar, aos pais ou responsáveis por estes alunos, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de
emergência pública em decorrência da pandemia causada pela COVID-19 conforme especificações constantes nos Anexos
d Edital. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 29/04/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br.
Informações e edital através dos e-mails: 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. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

ERRATA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021 - Referente ao edital de licitação Pregão Eletrônico nº 008/2021 publicado no dia
20/04/2021 edição 1084, prevista para o dia 29/04/2021 às 09:45hs, objetivando Registro de Preços para Aquisição de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2021 bem como, para a distribuição de kits de
alimentação escolar, aos pais ou responsáveis por estes alunos, durante o período de suspensão das aulas em razão de
situação de emergência pública em decorrência da pandemia causada pela COVID-19, conforme especificações constantes
nos Anexos do Edital: - Tendo em vista que os itens listados no edital, em sua descrição já sugere a unidade do produto; - Tendo
em vista a unidade de medida utilizada pelo mercado de uma forma geral; - Avaliando que a alteração da unidade não afeta
diretamente o valor do lote tendo em vista que o coeficiente permanece 1; - Tendo em vista a possibilidade de adequação da
proposta; faz-se a seguinte consideração/alteração: No lote 02 do edital nos itens de 01 a 07, apesar de faltar a indicação da
unidade de medida em alguns itens e de constar lt(litro) em outros, retifica-se a unidade de medida para todos os itens deste lote
sendo kg (quilograma).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 6/21-PA 20/21, tipo menor preço global (lote único). Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem
executados em Órgãos da Administração Pública Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 20.4.21
a 5.5.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 5.5.21 às 8:30h, Disputa: 5.5.21 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° 858523 ou
na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba,
BA - 20.4.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 15/21-PA 36/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de material didático e de expediente para manutenção das Secretarias Municipais e órgãos da Prefeitura
Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 22.4.21 a 5.5.21 até as 10h, Abertura das Propostas: 5.5.21
às 10h, Disputa: 5.5.21 às 10:30h - 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° 863784 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 22.4.21. Wanrléia Soares de Avelar
do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 17/21-PA 38/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de gases medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 26.4.21 a 7.5.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 7.5.21 às 8:30h, Disputa: 7.5.21 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° 867499 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 26.4.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021 - A CPL torna público aos
interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa Eletrônica nº 6/21-PA 46/21. SEM DISPUTA. Menor Preço por Lote.
Objeto: Chamada Pública nº 1/21, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de
Condeúba/BA, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino,
através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para
o ano letivo de 2021. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação
e projeto de venda de 29.4.21 a 20.5.21 até às 8:30h; Disputa: 9h do dia 20.5.21 - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ
REALIZADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível
em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 869319
ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba,
BA - 29.4.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente - CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se
realizará licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 18/21-PA 47/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção, impressão
e fornecimento de materiais gráficos diversos. Recebimento das Propostas e Habilitação: 30.4.21 a 13.5.21 até às
8:30h, Abertura das Propostas: 13.5.21 às 8:30h, Disputa: 13.5.21 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°
869485 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeu-
ba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 30.4.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

cadernetas, agendas e venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar dos alunos do ensino municipal e
jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste
Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 06 de maio de 2021, às 15h00min, 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, 26 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO ID - 868133 PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 012/2021 - Processo de Administrativo
n.º 039/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE FRUTAS FRESCAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS SECRETARIAS PERTENCENTES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna
público que no dia 05 de maio 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. 20 de abril de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - 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 011/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura Aquisição de Materiais de Construção e Elétrico 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 26/04/2021 até 07/05/
2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/05/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e
(77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de mourões de eucalipto, arame farpado e grampos, conforme edital e anexos.
Data: 29/04/2021. 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 h, site www.jacaraci.ba.gov.br.
Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 16 de Abril de 2021. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021PE - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através
de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor
preço por lote. DO OBJETO: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de pneus e câmaras de ar, conforme
edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 30/04/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
do dia 12/05/2021 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 12/05/2021 a partir das 08h30min. O
Edital e seus anexos estarão à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br e
(77) 34662151. Em 28/04/2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
Preços destinado a eventual e futura Prestação de serviços de pintura de quadras esportivas, fachadas de prédios com
logomarca do governo municipal, confecção de placas indicativas de obras e confecção de material de comunicação visual tipo
(adesivo, banners, faixas e cartazes), conforme edital e anexos. Data: 11/05/2021. Horário: 08h. Critério: Menor Preço por Lote.
Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações
e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 14:00 h de segunda
a quinta e na sexta das 07:00 às 13:00 h. Site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 29 de Abril de 2021. João
Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.

LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE LEILÃO Nº 02-2021 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci - Bahia torna público a quem possa
interessar que, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que se encontra aberto o Leilão nº 002/2021,
que tem por objeto a alienação de um veículo, modelo Jeep Compass Trailhawk (Diesel 4x4) ano 2017/2018. A sessão se dará
dia 18 de Maio de 2021, às 10:00 horas, no Teatro Centenário Custodia Silva De Abreu, localizada a Rua Castro Alves - Centro
– Jacaraci – Bahia. (Ref; ao lado da Prefeitura Municipal.), Tel:(77)3466-2341. O edital e seus anexos estão à disposição no site
http://www.jacaraci.ba.gov.br/. Jacaraci-Bahia 30 de Março de 2021. Wagner Matheus Silva Domingues - Leiloeiro Oficial Do
Município.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2021PE - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através
de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor
preço por item. DO OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática, conforme
edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 03/05/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
do dia 13/05/2021 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 13/05/2021 a partir das 08h30min. O
Edital e seus anexos estarão à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br e
(77) 34662151. Em 29/04/2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2021 - SRP - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO
Nº 007/2021 - SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS, visando contratações futuras e eventuais de empresa especializada
no fornecimento de materiais diversos, para atender as demandas de construções, reformas, manutenções e demais serviços
das diversas Secretarias deste Município, abertura prevista para o dia 29 de abril de 2021 às 08h, FICA ADIADO para o dia 03/
05/2021, às 08h, motivado em razão de inconsistência no sistema COMPRASNET devido atualização, impossibilitando a
operação por parte dos licitantes. Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou
pelo e-mail: licitacaoibiO gamsaislu.ccoem. Ibiassucê, 28/04/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/
93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando o Credenciamento nº 001/2021, para Credenciamento de
Serviços de Profissionais de Saúde (Médicos de PSF; Médicos Plantonistas e Médico Urologista) para atendimento nas
Unidades de Saúde do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 22/04/
2021, das 08:30 às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro,
na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. 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 Malhada de Pedras-Ba, disponível no site www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto
Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - 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 o CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico nº 003/2021. OBJETO: Registro de Preços para eventual
e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
que estava agendada para o dia 22/04/2021 no no site www.licitacoes-e.com.br. Justificativa: Adequação da Planilha de Itens
do Anexo I do Edital. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
www.malhadadepedras.ba.gov.br. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto
Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/

93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação
Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda
e documentação a partir de 30/04/2021 a 01/12/2021, das 08:30 às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da
Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. Informações
na Sede da Prefeitura. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do
Município de Malhada de Pedras-Ba, disponível no site www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva -
Prefeita Municipal.

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/
93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 002/2021, para Credenciamento de
Serviços Médicos para realização de consultas médicas em diversas especialidades e procedimentos médicos para atender
pacientes do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 30/04/2021, das
08:30 às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade
de Malhada de Pedras, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. 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 Malhada de Pedras-Ba, disponível no site www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva
- Prefeito Municipal.
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PREFEITURA DE GUANAMBI VAI INVESTIR MAIS DE R$ 5
MI NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E INFRAESTRUTURA

Na sexta-feira (23) foi
lançado o edital de licitação
pela Prefeitura de Guanambi
para contratação de empresa
e mão de obra para prestação
de serviços de terraplanagem,
recuperação de estradas,
pavimentação e serviços diver-
sos na sede, zona rural e
distritos. A data de apresen-
tação das propostas pelas
empresas interessadas é dia
25 de maio, às 9 horas no
Centro de Treinamento Peda-
gógico (CETEP), localizado na
Rua Troiano de Freitas, no
bairro Santo Antônio. O
certame será transmitido ao
vivo pelas redes sociais da
Prefeitura, para ampliar ainda

mais a transparência dos atos.
A licitação é na moda-

lidade concorrência do tipo
menor preço global e a previ-
são orçamentária é de até R$
5.363.683,20. O edital esta-
belece que a empresa ven-
cedora disponibilize no míni-
mo 19 máquinas, incluindo
tratores de esteira e de pneus,
retroescavadeiras, motoni-
veladoras, rolo compactador,
espargidor de asfalto, entre
outros.  Todos as informações
necessárias para participação
no certame, estão publicadas
no site oficial da Prefeitura
Municipal de Guanambi -
guanambi.ba.gov.br/transpa-
rencia/compras/licitações.

CONDEÚBA: 3 QUADRAS ESPORTIVAS SERÃO
ENTREGUES PELA PREFEITURA EM BREVE

PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL

No dia 16, o coordenador
de esportes do município de
Condeúba Alexandre Novaes,
acompanhado da vereadora
Nena, visitou 3 quadras polies-
portivas, na zona rural, que
estão com as obras quase
finalizadas. As quadras, sendo
2 recém construídas e uma
reformada, contaram com
investimento de recursos da

As quadras, sendo 2 recém construídas e 1 reformada, contaram
com recursos da Educação, já que estão vinculadas às escolas.
(Fotos: Divulgação / Alexandre Novaes)

Educação, já que estão vincu-
ladas às escolas.

As quadras estão locali-
zadas na Fazenda Baixão, na
Comunidade Quilombola do
Tamboril e no Distrito de
Feirinha. Essa última, além de
receber reparos em geral no
processo de reforma, também
ganhou uma cobertura. Infor-
mações da Folha de Condeúba.


