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CODEVASF REALIZA INVESTIMENTO DE R$ 1,3 MI EM
PAVIMENTAÇÃO DE AGROVILAS EM SERRA DO RAMALHO

A Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba (Codevasf)
está realizando serviços de
pavimentação em paralelepí-
pedos em 5 agrovilas do
município de Serra do Ramalho,
localizado no Médio São
Francisco baiano, área de
atuação da 2ª Superintendência
Regional da Companhia, se-
diada em Bom Jesus da Lapa.

“Neste orçamento, para
execução em 2021, temos
valores na ordem de R$ 35
milhões para pavimentações
em toda a área de atuação da
2ª Superintendência Regional
da Codevasf”, afirma o super-

Estão sendo pavimentados 36 mil m² de vias. Os recursos são oriundos do Orçamento Geral da União
e foram destinados à Codevasf por emendas parlamentares. (Foto: Codevasf)

intendente regional da Com-
panhia, Harley Nascimento.

Estão sendo pavimentados
36 mil metros quadrados de
vias. As ações representam
investimento de R$ 1,3 milhão;
os recursos são oriundos do
Orçamento Geral da União e
foram destinados à Codevasf
por emendas parlamentares.
Nas agrovilas 1, 2, 6 e 10,
estão sendo pavimentados 24
mil metros quadrados, o que
representa investimento de R$
530 mil. Nas agrovilas 2 e 4,
os serviços de pavimentação
alcançam 12 mil metros qua-
drados, com investimento de
R$ 800 mil.

ÉRICO CARDOSO: MP RECOMENDA PARALISAÇÃO DE
ATIVIDADE MINERADORA EM TERRITÓRIO QUILOMBOLA

CECON/MPCECON/MPCECON/MPCECON/MPCECON/MP-B-B-B-B-BAAAAA

O Ministério Público esta-
dual (MP-BA) recomendou a
paralisação das atividades de
extração mineral da empresa
Liberty Rochas Ornamentais
Ltda. no território da comu-
nidade quilombola Paramirim
das Creoulas, localizado no
município de Érico Cardoso.

A recomendação, expedida
no último dia 20 pelos pro-
motores de Justiça Jailson
Trindade e Karina Freitas, foi
direcionada ao Instituto de
Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema), à Liberty e ao
Município de Érico Cardoso.
Esse foi orientado a não
conceder alvarás e licenças
ambientais à mineradora para
atividade de supressão de
vegetação nativa ou exploração
mineral na área sem a devida
consulta prévia solicitada pela
empresa. Ao Inema, foi reco-
mendado que suspenda ime-
diatamente a concessão da
autorização ambiental. Confor-

Recomendação foi feita ao Inema, à Liberty e ao Município de Érico Cardoso. Na foto, a Comunidade Quilombola Paramirim das Creoulas.

me os promotores, a autoriza-
ção não é o instrumento
adequado e sim a licença
ambiental, já que se trata de
atividade mineradora com
supressão de vegetação nativa
em território protegido, em Área
de Preservação Permanente

(APP), onde há conflito socio-
econômico. Além disso, confor-
me a recomendação, o requeri-
mento da licença ambiental deve
ser realizado pela empresa
perante o Município.

Segundo o documento,
com base em ofício da Asso-

ciação Paramirim das Creoulas,
a comunidade quilombola se
posicionou contrária à insta-
lação da atividade mineradora
no local e "tem relatado
situação de vulnerabilidade e
insegurança". Além disso,
relatório de inspeção realizada

pelo MP verificou que o
empreendimento "impactará as
matas ciliares de fontes de
água e nascentes que alimen-
tam rios de grande importância
para a região, inclusive no
reservatório de água da barra-
gem de Zabumbão".
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Todos os dias ouvimos ou lemos sobre os danosos efeitos da pandemia nas
classes que povoam a pirâmide social. Os efeitos estarão na lista prioritária dos fatores
que influenciarão o processo decisório do eleitor em 2022, daí a conveniência de
um olhar analítico sobre a questão. Pesquisa recente do Instituto Locomotiva dá conta
de que cerca de 5 milhões de brasileiros saíram da classe média C para a classe baixa.
As classes médias com cerca de 100 milhões de pessoas, abrigam três grupamentos,
com ganhos entre R$ 3 mil e R$ 10 mil; pela primeira vez em 10 anos, a faixa com
renda familiar entre R$ 265 e R$ 2,2 mil, ou seja, 47% da população, desce um
degrau na escada.

A par da perda de renda, essa classe média sofre o forte choque causado por
perda de status. Sabe-se que o sonho de uma família é não apenas garantir sua
posição na pirâmide social, mas tentar subir mais um degrau, alcançando um andar
mais alto. O trauma psicológico decorrente dessas perdas se traduz em acentuada
sensação de desconforto, insegurança, ansiedade, com sequelas sobre comportamentos
e atitudes. Se a tendência de queda bater no segundo semestre do próximo ano,
teremos um eleitor de classe média profundamente contrariado. Por lógica simples,
trata-se de um perfil tendente a votar em candidatos abrigados nas roças da oposição.

Ora, dos cerca de 150 milhões de eleitores brasileiros, o grupamento reunido sob
o teto de conscientização política provém das áreas da classe média. Se considerarmos
três faixas de classes médias - C, B e A (menor, médio e maior poder aquisitivo),
veremos que aí se abrigam profissionais liberais, pequenos e médios proprietários,
comerciantes e comerciários, servidores públicos de todas as esferas e poderes,
autônomos, que perderam suas vagas no mercado de trabalho, enfim, pessoas que
acompanham a política de forma mais estreita, discutem fatos do cotidiano, tecem
loas e críticas aos protagonistas da cena institucional.

São tais figurantes os principais sopradores do balão da Opinião Pública. Esse
balão,  lembre-se, é formado pelos inputs - cargas informativas, interpretativas e opinativas
- que batem no sistema de cognição de participantes da vida social. Os fatos - notícias,
ações, boatos - entram em tubas de ressonância, sendo uma voltada para o nivelamento
da compreensão e outra para exageros e exacerbação. Ou seja, as pessoas tendem a
nivelar os inputs que lhes chegam pelo conhecimento de política, pela compreensão
sobre o disse-disse das ruas. Ou a superdimensionar as versões que conhecem, sendo,
neste caso, canais de propagação de exageros. A massa amalgamada de pensamentos
- de todos os tipos e portes - forma o balão da Opinião Pública.

Papel de destaque terão as lideranças comunitárias. Cada comunidade, seja na
esfera horizontal (bairro, região) ou vertical (profissionais liberais, gêneros), possui
uma liderança, alguém de destaque, sendo essas referências boas fontes de expressão
e pensamento. Comportam-se como tubas da Opinião Pública.

Haverá, portanto, uma tendência maior e é esta que produzirá o discurso eleitoral
de 2022. As classes médias, sob esse entendimento, darão o tom do ano eleitoral. É
evidente que as margens exercem influência, mas sua forma de pensar liga-se mais à
micropolítica, o atendimento às demandas do cotidiano, alimento mais barato,
transporte rápido e barato, eficaz atendimento na saúde sem filas, educação de qualidade.
O nível de conscientização segue o fluxo das demandas, preenchidas ou não. Também
tais nichos serão influenciados pelo caldeirão que ferverá no andar acima.

Referimo-nos, aqui, à conhecida tese sobre o poder de irradiação de ideias das
classes médias. A força da pedra jogada no meio da lagoa. Formam-se marolas que
correm até as margens. Essas ondas de opinião acabam sendo internalizadas pelas
margens carentes, engrossando os dutos centrais do pensamento da Opinião Pública.
São fatores, tendências, posicionamentos periodicamente aferidos por pesquisas de
opinião.

Em suma, senhores protagonistas do teatro político, entrem no palco com os
olhos e ouvidos colados à Opinião Pública.
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A BÚSSOLA DA
OPINIÃO PÚBLICA

GUAJERU: SERVIDORES
MUNICIPAIS COMEÇAM A

RECEBER REAL CARD

Na sexta-feira, dia 28, a Prefeitura
de Guajeru reuniu-se com represen-
tantes da Real Card e do Sindicato dos
Servidores Público (SINSERV) de
Guajeru, oportunidade a qual foi
firmado uma parceria entre o Governo
Municipal e a Real Card com o objetivo
de implantar um sistema de cartão para
que os servidores municipais realizem
compras no comércio local ou em
outras lojas da rede da Real Card

A adesão ao cartão é facultativa, ficando a critério do servidor aderir ou não.

localizadas em outras cidades, a
exemplo de Brumado e de Vitória da
Conquista. A adesão ao cartão é
facultativa, ficando a critério do servidor
aderir ou não. Além do prefeito Gilvan
'Galego' Teixeira e dos representantes
da Real Card, também participaram da
reunião: o secretário de Administração,
Zé Carlos Rodrigues; o presidente local
do SINSERV, Miguel Filho; o servidor
municipal Fidelis.

DEFESA CIVIL RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM OLIVEIRA DOS BREJINHOS

E MAIS 4 MUNICÍPIOS BAIANOS
O Ministério do Desenvolvi-

mento Regional (MDR) reconheceu
a situação de emergência por conta
da estiagem os municípios baianos
de Oliveira dos Brejinhos, Capim
Grosso, Riachão do Jacuípe e Tucano,
além de outros 21 municípios
espalhados por 7 estados.

Além dos municípios baianos,
foram também afetados pela estiagem
os municípios do Amazonas, Pará,
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte,
Paraná e Santa Catarina.

Após a publicação do reconhe-
cimento federal por meio de portaria

A adesão ao cartão é facultativa, ficando a critério do servidor aderir ou não.

no Diário Oficial da União (DOU),
os estados ou municípios podem so-
licitar recursos para restabelecimento
de serviços essenciais e recons-
trução de equipamentos de infra-
estrutura danificados pelo desastre.
Com base nas informações enviadas
por meio do Sistema Integrado de
Informações sobre Desastres (S2iD),
a equipe técnica da Secretar ia
Nacional de Proteção e Defesa Civil
(Sedec) avalia as metas e os valores
solicitados. Com a aprovação, é
publicada portaria no DOU com a
especificação do valor a ser liberado.
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BARRA DA ESTIVA: TCM ACATA RECURSO E REDUZ VALOR
A SER RESSARCIDO PELO PREFEITO JOÃO DE DIDI

O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM) aca-
tou parcialmente, na sessão do
dia 26/05, recurso ordinário
apresentado pelo prefeito de
Barra da Estiva, João Machado
Ribeiro (PP), o João de Didi, e
reduziu de R$ 94.260,00 para
R$ 22.330,00 o valor do
ressarcimento aos cofres muni-
cipais, com recursos pessoais,
em razão de irregularidades na
concessão de diárias no exer-
cício de 2018. Entretanto, foi
mantida a determinação de
representação ao Ministério
Público Estadual (MP-BA) contra
o prefeito, bem como a multa
imputada de R$ 2,5 mil.

O prefeito apresentou, no
recurso, novos documentos
que comprovaram a regulari-
dade das despesas com diá-

O valor que o prefeito tem
de devolver aos cofres

municipais, com recursos
pessoais,  foi reduzido
para R$ 22.330. (Foto:

Reprodução / A TARDE)

rias concedidas aos secretá-
rios Eudes Alves (Saúde), Luís
Ribeiro Filho (Agricultura),
Marianne Nascimento (Assis-
tência Social) e Janete Cor-
deiro (Educação). Entre os
documentos estão os certifi-
cados em cursos, palestras,
encontros temáticos, atestados
de comparecimento e fre-
quência, atestando a confor-
midade de R$ 71.930 mil,
relativos a 257 das 328
diárias. Remanesce, no en-
tanto, um saldo de R$ 22.330
mil sem regularização.

BRUMADO: SENAI E PREFEITURA
REALIZARAM AULA INAUGURAL

DO CURSO DE ELETRICISTA
O SENAI, em parceria com

a Prefeitura de Brumado,
realizou na segunda-feira (24)
a aula inaugural do curso de
eletricista. O evento aconteceu
no auditório da Universidade
Aberta do Brasil (UAB) e
contou com a participação do
prefeito Eduardo Vasconcelos
(PSB); do gerente da unidade
do SENAI, Luciano de Lacerda;
da Diretora Pedagógica e do
titular da Secretaria Municipal
de Educação, Alcirlene dos
Santos e João Nolasco; da
coordenadora do curso, Cris-
tiana Soares; do instrutor
Clodoaldo e do coordenador
administrativo Paulo Sérgio.

O objetivo do evento foi
dar as boas vindas aos cursis-
tas aprovados no processo
seletivo para realizarem o curso
com carga horária de 96 horas
e certificado pelo SENAI. No
ensejo, os membros da mesa
diretiva da aula inaugural
falaram sobre a importância da

educação na vida das pessoas
e incentivaram os alunos a se
dedicarem ao curso, pois se
trata de uma oportunidade

O evento aconteceu no auditório da UAB e contou com a participação
do prefeito Eduardo Vasconcelos (PSB). (Foto: Divulgação)

ímpar para aqueles que dese-
jam se capacitar para atuar nas
áreas da indústria ou do
comércio.

BRUMADO: EMBASA
DISPONIBILIZA CANAIS DE

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Devido à pandemia de Covid-19, o atendimento presencial
ao público no escritório da Embasa está suspenso. Para suprir
essa demanda, a população de Brumado pode solicitar serviços
da empresa por meio da Agência Virtual - agenciavir-
tual.embasa.ba.gov.br, o Teleatendimento Gratuito 0800 0555
195, o número fixo (77) 3441-3991, os números de Whatsapp
(77) 99901-2329 e (77) 99804-9826, que estão disponíveis
das 8h às 17h30 de segunda a sexta.

Entre os serviços que podem ser solicitados, estão: pedido
para nova ligações de água, consulta e/ou parcelamento de
débito, denunciar irregularidades como ligação clandestina de
água tratada, religação, 2ª via de conta, troca de registro,
correção de vazamentos, corte a pedido, alteração de nome e
alteração de vencimento.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.293 - 16 A 31 DE MAIO DE 2021Página 04

PREFEITURA DE CARAÍBAS
PROMOVE PROJETO ‘FORA
DA ESCOLA, NÃO PODE!’

A Prefeitura de Caraíbas, no sudoeste baiano, iniciou o
projeto 'Fora da Escola, Não Pode!', que consiste num plano
de busca ativa para convencer os alunos desistentes a retor-
narem para a escola.

A gestão, em publicação em suas redes sociais, destaca
que "este é um ano diferente, devido à pandemia da Covid-19,
mas que não está perdido. As escolas do nosso município
estão se empenhando para manter e fortalecer o vínculo com
cada estudante, mesmo com a nova rotina", e complementa
pedindo à Comunidade que "caso conheçam alguma criança
ou adolescente que não estejam estudando nesse momento,
[que] acionem a Secretaria Municipal de Educação."

Além da Secretaria Municipal de Educação também estão
envolvidas nesse projeto as Secretarias Municipais de Saúde
e de Assistência Social e o Conselho Tutelar. Entre as ações
de incentivo à permanência do aluno na escola, estão as
visitas domiciliares, distribuição de informativos, reuniões em
conjunto com as secretarias, entre outras medidas que ainda
não foram divulgadas.

IBIASSUCÊ: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO QUILOMBO
SANTO INÁCIO RECEBERAM ALIMENTOS DO PAA

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, realizou
a distribuição de alimentos a
100 famílias em situação de
vulnerabilidade social do
Quilombo Santo Inácio e de
outras localidades do muni-
cípio. Os kits de alimentos
contém mamão, mandioca,
batata doce, temperos, bolos,
farinha e outros complementos
alimentares, que foram adqui-
ridos de 6 agricultores familia-
res do município através do
Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), no valor de
R$ 30 mil. A entrega dos kits
foi realizada no último dia 18
de maio e contou com ajuda

da Cooperativa de Trabalho,
Assessoria Técnica e Educa-

cional para o Desenvolvimento
da Agricultura Familiar (COO-

TRAF) e da Associação de
Desenvolvimento Comunitário

dos Produtores Rurais do
Quilombo Santo Inácio.

MDR RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM BRUMADO,

CANDIBA E LAGOA REAL
O Ministério do Desenvol-

vimento Regional (MDR) reco-
nheceu situação de emergên-
cia em 11 municípios da Bahia,
Maranhão, Minas Gerais, Pará,
Rio Grande do Norte e Santa
Catarina por conta de desas-
tres naturais. A decisão  foi
publicada no Diário da União.

As cidades baianas de
Brumado, Candiba, Lagoa Real
e Planaltino receberam o status
por conta de período de
estiagem. O mesmo ocorreu
em Arvoredo, Concórdia e
Cordilheira Alta (Santa Catari-
na) e em Pedra Preta (Rio Gran-
de do Norte). Trizidela do Vale,
no Maranhão, está apta a
receber recursos do Governo
Federal por causa das inunda-
ções que ocorreram na região.
O município de Baião, no Pará,
foi impactado com chuvas

intensas e a cidade de Dom
Cavati, em Minas Gerais,
sofreu com vendavais.

Com a publicação do
reconhecimento federal, os
municípios podem solicitar
recursos para restabelecimento
de serviços essenciais e re-
construção de infraestrutura
danificada pelos desastres.

Com base nas informações
enviadas por meio do Sistema
Integrado de Informações
sobre Desastres Naturais
(S2iD), a equipe técnica da
Defesa Civil nacional avalia as
metas e os valores solicitados.
Com a aprovação, é publicada
Portaria no DOU com a especi-
ficação do valor a ser liberado.
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GOVERNO DE GUAJERU INAUGURA CASA DE APOIO
SANTA ROSA PARA MORADORES DA ZONA RURAL

Na sexta feira (28), o Go-
verno de Guajeru, através da
Secretaria Municipal de Saúde,
realizou o ato de inauguração
da Casa de Apoio Santa Rosa.
O prefeito Gilvan 'Galego'
Teixeira expressou que "esta
casa representa uma conquista
que anseio há muito tempo. Sei
o quanto a população rural
desejou por este serviço e o
quanto eles precisavam deste
ambiente para acolhê-los".

A Casa de Apoio Santa
Rosa funcionará 24h por dia,
todos os dias da semana,
iniciando as suas atividades
no dia 31/05. O local é
voltado ao atendimento de
pacientes e acompanhantes da
zona rural que necessitam de
estadia na sede do município.
Guajeru já oferece uma Casa
de Apoio para os munícipes
em Vitória da Conquista.

A Casa de Apoio, que funciona 24h por dia, todos os dias, é voltada ao atendimento de pacientes e acompanhantes da zona rural que
necessitam de estadia na sede da cidade.

DEVOLUÇÕES DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL SOMAM QUASE

R$ 5 BILHÕES EM 2021
A soma de devoluções do

Auxílio Emergencial, de contri-
buintes que receberam indevi-
damente o benefício, chega a
cerca de R$ 4,5 bilhões de
janeiro a abril deste ano.
Segundo o novo secretário do
Tesouro Nacional, Jeferson
Bittencourt, somente no mês
passado as devoluções so-
maram R$ 700 milhões.

O secretário não deu mais
detalhes, como as principais
razões para a restituição do
dinheiro aos cofres públicos.
Informou apenas que a devo-
lução está prevista na lei que
criou o Auxílio Emergencial,
aprovada pelo Congresso, e
consta como uma das obriga-
ções da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física de
2021.

Segundo as regras da
Receita Federal, quem recebeu

alguma parcela do Auxílio
Emergencial em 2020 e teve
rendimento tributável acima de
R$ 22.847,76 no ano passado
precisa preencher a declaração
e é obrigado a devolver o valor
referente ao benefício à União.
A exigência vale inclusive para
dependentes do titular da
declaração que tenha recebido
o auxílio no ano passado.

O Auxílio Emergencial não
é considerado rendimento
tributável. Dessa forma, para
verificar se deve devolver os
recursos, o contribuinte não
precisa somar o auxílio e deve
observar apenas os rendi-
mentos tributáveis. O prazo
para entrega das declarações
do Imposto de Renda acaba
nesta segunda-feira (31).

BOQUIRA: PM DISPERSOU
AGLOMERAÇÃO EM BAR

Na sexta-feira (28), por volta das 22h20, policiais
militares da 4ª CIPM dispersaram uma aglomeração num
bar no Povoado de Riachão, na zona rural de Boquira.
Segundo a PM, a guarnição estava patrulhando pela
localidade quando notou uma movimentação e barulho de
som em um bar. Ao adentrar no local foi verificado um grande
número de pessoas fazendo uso de bebida alcoólica e
causando aglomeração, perturbando o sossego alheio e
descumprindo o Decreto Estadual que impõe medidas de
combate ao contágio da Covid-19. Ainda conforme a PM, as
pessoas que estavam no bar foram advertidas e liberadas
enquanto o dono do estabelecimento e aparelho de som
apreendido foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil.
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PROJETO GLAUCOMA FOI REALIZADO EM GUANAMBI
A Secretaria Municipal de

Saúde de Guanambi realizou
no 1° Centro de Saúde, nos
dias 28 e 29 de maio, o
“Projeto Glaucoma”. Foram
beneficiados os pacientes
triados pelas equipes de
Estratégia de Saúde da Família
(ESF) e que estão em trata-
mento da doença, os quais ti-
veram os horários de aten-
dimentos agendados e comu-
nicados por meio dos agentes
comunitários, passando por
consulta médica e em seguida
recebendo os colírios para
tratamento.

Para quem não foi contem-
plado, é válido procurar a
Unidade Básica de Saúde
(UBS) mais próxima para

posterior agendamento, já que
o projeto dará continuidade
no decorrer do ano no intuito

de conseguir atender e acom-
panhar todos os pacientes que
necessitam de tratamento de

Glaucoma.
O anúncio do projeto em

Guanambi foi feito no dia 26/

05, data em que se comemorar
o Dia Nacional de Enfrenta-
mento ao Glaucoma. A data
foi instituída para conscientizar
a população sobre a impor-
tância do diagnóstico precoce
para evitar complicações. O
Glaucoma provoca lesão no
nervo óptico e no campo visual
e como muitas vezes não
apresenta sintomas, a doença
pode se agravar e provocar a
perda progressiva da visão,
levando a total cegueira. Por
isso é importante o diag-
nóstico precoce, que pode ser
feito pelo oftalmologista em
consultas de rotina, cujo
tratamento é oferecido gratui-
tamente pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).

CACULÉ: PREFEITO PEDRO DIAS E VICE WILLIAN LIMA
VISITARAM A FÁBRICA DE BISCOITOS DONA BELLA
Na segunda-feira (24), o

prefeito Pedro Dias e o vice-
prefeito Willian Lima visitaram
a Fábrica de Biscoitos Dona
Bella, localizada na Comu-
nidade do Amargoso, que está
fazendo produtos que serão
adicionados a nova leva de
cestas básicas que serão
disponibilizadas pelo muni-
cípio aos alunos da rede
pública e municipal de ensino,
através do programa Kit Me-
renda, coordenado pelo Pro-
grama Nacional de Alimen-
tação Escolar (PNAE).

A Fábrica Dona Bella está
no mercado desde 2017 e
funciona em parceria com a
Cooperativa Mista Agrope-
cuária para o Desenvolvimento

A Fábrica Dona Bella está fazendo produtos que serão adicionados a nova leva do Kit Merenda, que
é destinado aos estudantes da rede municipal de ensino. (Foto: Divulgação)

Auto Sustentável da Agri-
cultura Familiar (COOMA-
DAC). Os produtos fabricados
são comercializados na feira
livre do município e contribuem
para a geração de renda de
diversas famílias da comu-
nidade. Após a confirmação
da parceria com o PNAE, a
produção diária do setor tem
sido de 70kg, mas o contrato
fechado estipula uma produ-
ção total de 870 kg de
sequilos.

Além do prefeito e do vice,
também participaram do en-
contro os Secretários Muni-
cipais de Meio Ambiente e de
Relações Institucionais, Joa-
quim Santos e Edgar Filho,
respectivamente.
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LIVRAMENTO: SEMAR DISTRIBUI MUDAS DE ÁRVORES
NATIVAS PARA REPLANTIO DO CANTEIRO EM ITANAGÉ
A Prefeitura de Livramento

de Nossa Senhora, através da
Secretária Municipal de Meio
Ambiente (SEMAR), realizou a
distribuição de mudas de
Flamboyants e de Ipê Roxo na
sede do Distrito de Itanagé. As
novas plantas, que são nativas
da região, substituirão os Nim
da Índia e as Mangueiras que
existiam no canteiro central de
acesso da avenida principal da
comunidade, que foram retira-
dos para melhoria da mobili-
dade urbana no local. As
mudas serão plantadas nas
laterais das vias, projeto
idêntico ao realizado na Rua
Durval Guimarães, na região
central da cidade.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NA BAHIA SERÁ
SUSPENSO 3 DIAS ANTES E DEPOIS DO SÃO JOÃO
A circulação de ônibus do

transporte intermunicipal será
suspensa 3 dias antes e 3 dias
depois do São João, para evitar
que as pessoas viajem no
período e aumentem as taxas
de transmissão do novo
Coronavírus (SARS-COV-2),
causador da Covid-19. O
anúncio foi feito pelo gover-
nador Rui Costa (PT), na terça-
feira (25), durante o programa
Papo Correria.

"Alguns dias antes do São
João, vamos proibir a coloca-
ção de horários extras e
estipular a lotação máxima dos
ônibus de 70%. Nos dias mais
próximos ao São João, três dias
antes e depois, nós vamos
suspender totalmente o trans-
porte. Então, funcionará dessa
forma para não prejudicar
quem precisa fazer uma viagem

O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa (PT), na  terça-feira (25), durante o programa Papo
Correria. (Fotos: Camila Souza/GovBA)

por necessidade de saúde ou
de trabalho, sem estimular que
as pessoas se locomovam com
a intenção de se aglomerarem
em festas e reuniões vincu-
ladas ao período das festas
juninas", afirmou o gover-
nador, que também fez um
apelo aos comerciantes em
decorrência do aumento das
taxas de contaminação na
Bahia. "Nos ajudem a reduzir
os casos de Covid-19. Não
deixem entrar nas suas lojas
quem estiver sem máscara,
higienize a mão das pessoas ao
entrarem e mantenha a higie-
nização e o álcool gel acessível
a todos. Vamos fazer um mutirão
pela vida, um mutirão pela
saúde, um mutirão pela re-
dução dos casos. Com a sua
participação, a gente chega lá,
com fé em Deus", disse.
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MALHADA DE PEDRAS RECEBE FURGÃO E RELAÇÃO
DE EMENDAS NO VALOR TOTAL DE R$ 1,2 MILHÕES
Joana D'arck/ASCOMJoana D'arck/ASCOMJoana D'arck/ASCOMJoana D'arck/ASCOMJoana D'arck/ASCOM

Ao participar da Feira de
Agricultura Familiar de Malha-
da de Pedras, na sexta-feira (15),
os deputados Waldenor Pereira
(federal) e Zé Raimundo (esta-
dual) entregaram um carro utili-
tário tipo Furgão e apresentaram
relação de emendas parlamen-
tares que estão destinando ao
município em 2021, totalizando
um montante de R$ 1,2 milhão,
aproximadamente.

Antes mesmo da visita à
feira, os deputados tiveram
reunião com o prefeito Beto de
Preto Neto (PSD) e o vice-
prefeito Gonçalo (PT), e sua
equipe de governo. Eles apre-
sentaram a relação do montan-
te a ser destinado ao municí-
pio, especificando que R$ 670
mil vão para custeio de saúde
municipal (R$100 mil para kits
de parto e pré-parto); R$ 170
mil para aquisição de ambulân-

cias Van; R$ 200 mil para
manutenção de estradas vici-
nais; R$ 190 mil para novos
ônibus escolar; R$ 60 mil 600
para 300 caixas reservatórias
de água com capacidade de
500 litros, R$ 80 mil do
Automóvel Furgão,entregue, R$
30 mil para barracas de
comercialização de alimentos
da feira e R$30 mil do apare-
lho de wi-fi na praça pública,
do programa Conecta Bahia.
Além disso, já entregaram no
início do ano uma retroescava-
deira com valor de R$ 270 mil.

Na oportunidade o depu-
tado Waldenor Pereira e o
prefeito Beto de Preto Neto
acertaram uma agenda para o
final do mês de maio em
Salvador, onde visitarão órgãos
e secretarias para apresentar os
pleitos de Malhada de Pedras,
especialmente nas áreas de
educação, saúde e infraestru-
tura. "Vamos continuar traba-

lhando na parceria com a
prefeitura municipal para
incluir o município nas diver-
sas ações e programas do
Governo do Estado e ampliar
os benefícios à população",
afirmou o parlamentar.

Os deputados agrade-
ceram toda a hospitalidade

com que foram recebidos pelo
prefeito Beto, pelo vice-prefeito
Gonçalo, pelos secretários
Fernando Ataíde e Lourdinha,
pelo presidente da Câmara,
Evânio Oliveira, pelos verea-
dores Miguel de Valdomiro,
Jajá de Alveno e Adriano,
pelo vice-presidente do PT,

Salvador Pereira, pelo presi-
dente do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais, Albino Mar-
tins e por todos os amigos e
amigas de Malhada de Pedras.
Na visita à feira, aproveitaram
para comprar grãos, frutas e
verduras da produção da
agricultura familiar local.

MALHADA DE PEDRAS: 1.500
KITS DE ALIMENTAÇÃO FORAM
ENTREGUES AOS ESTUDANTES

A Prefeitura de Malhada
de Pedras, através da Secretaria
Municipal de Educação, reali-
zou a entrega de 1.500 kits
de merenda escolar. Conforme
a Prefeitura, foi feito um investi-

mento significativo para que os
estudantes da rede municipal
de ensino estivessem receben-
do um kit melhor, pois, os
recursos destinados pelo
Governo Federal, por meio do

Plano Nacional de Alimenta-
ção Escolar (PNAE), são insufi-
cientes. A maioria dos produ-
tos do kit foram adquiridos
diretamente de agricultores
familiares locais.

GOVERNO DE GUAJERU CONTRATA
EMPRESA ESPECIALIZADA EM
COLETA DE LIXO HOSPITALAR

O Governo de Guajeru contratou a empresa GBI Ambier
Empreendimentos Ambientais para realizar a coleta de lixo
hospitalar das unidades públicas de saúde do município,
por 8 meses, no valor de R$ 17 mil. A empresa vai realizar a
prestação de serviço de coleta, acondicionamento, transporte,
tratamento, descaracterização por processo de incineração e
destinação final dos resíduos gerados pelos Centros de
Atendimento Covid-19 e o de Saúde Monsenhor Valdemar,
pelas Unidades de Saúde da Família (USFs) Cancela,
Bananeira, Campo Frio, Santa Rosa e Alípio Sérgio, pelo SAMU
192 e pelo Laboratório Municipal. As bobinas para
armazenamento já foram entregues nos estabelecimentos de
saúde. A implantação do serviço está inclusa no Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que
era uma das metas da atual administração municipal a ser
executada nos primeiros 6 meses de governo.
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GOVERNO DE GUAJERU REALIZA AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA AVALIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Na quinta-feira (27), às
14h30, o Governo de Gua-
jeru, através da Controladoria
Interna do Município e da

Secretaria Municipal de Admi-
nistração, realizou Audiência
Pública para avaliação e apre-
sentação das metas fiscais

referente ao primeiro quadri-
mestre de 2021. A Audiência
Pública de metas fiscais é um
mecanismo legal decorrente da

Lei de Responsabilidade Fiscal,
com objetivo de demonstrar
com transparência e publici-
dade os atos administrativos

e informar a população como
o Poder Executivo está gerindo
com responsabilidade os
recursos públicos.

CACULÉ: SECRETARIA ITINERANTE REALIZA CAMPANHA
'MAIO LARANJA' NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA

No dia 26/05 ocorreu
mais um encontro da Secre-
taria Itinerante, projeto esse
que visa aproximar a população
das ações realizadas pela
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, gerando debates
importantes para vivência
social das pessoas. Dessa vez,
a equipe levou a ação do 'Maio
Laranja', sobre combate ao
abuso e a exploração sexual
de crianças e adolescentes, à
Comunidade de Água Branca.

Segundo Williams Matheus,
o Secretário da pasta, com a
permanência e frequência
desses novos projetos, a po-
pulação tem se sentido mais
segura e confiante no que diz

O evento ocorreu na quadra coberta da comunidade, de forma presencial, contemplando os
representantes do PSF Senhora Santana e do Colégio Antônio Xavier de Oliveira.

respeito aos serviços prestados
pelos órgãos e nas tratativas
realizadas pelos funcionários
dos diversos setores de as-
sistência a pessoa.

O evento ocorreu na
quadra coberta da comuni-
dade, de forma presencial,
contemplando os represen-
tantes do Posto de Saúde da
Família (PSF) Senhora Santana
e do Colégio Antônio Xavier
de Oliveira. O projeto é
realizado pela Secretaria
Municipal de Assistência
Social, através do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS),
em parceria com o Conselho
Tutelar.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2021 - 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
015/2021, tendo como objeto o registro de preços para a prestação de serviços gráficos em atendimento as necessidades das
diversas Secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 10 de junho 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, 28 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do
Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 016/2021 - 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
016/2021, tendo como objeto o registro de Preços para a prestação de serviços de hospedagem em atendimento as necessidades
das diversas Secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 14 de junho 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 28 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do
Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 015/2021 - ID nº 875270 - 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 015/2021, tendo como objeto o Registro de preços para a contratação de empresa para
a prestação de serviços de reparação e manutenção de meio-fio e vias públicas em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras e Saneamento, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 11 de junho de 2021, às 10h00min,
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, 28 de
maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 017/2021 - 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
017/2021, tendo como objeto a prestação de serviços de intermediação de publicações em Jornal de Grande Circulação e Diário
Oficial da União em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças deste Município,
(conforme termo de referência), que será realizado no dia 11 de junho 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Caculé/BA, 28 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - FMS - A Prefeitura de Aracatu/BA, sediada na Rua Libério Alves
Maia, nº 37, Centro, na Cidade de Aracatu-BA, por sua Comissão Permanente de licitação, com base na Lei Federal nº 8.666/
93 e suas alterações, torna público que no período de 18 de maio de 2021 até o dia 30 de novembro de 2021, das 08h00min ás
12h00min, no setor de licitações e contratos, na sede da Prefeitura, nesta Cidade de Aracatu, serão recebidas as documentações
relativas ao CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 FMS, objetivando a contratação de serviços de profissionais especializados na
área de saúde para atender às demandas do Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia, das Unidades de Saúde da Família
USFs, do Centro de Atendimento Psicossocial CAPS e da Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária
ENASFAP, deste Município. O Edital e anexos, poderão ser adquiridos no setor de licitações da Prefeitura de Aracatu e/ou via
e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br, das 08h00min ás 12h00min. Aracatu - Bahia, 18 de maio de 2021. JAMES PORTO BRITO
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2021 – SRP - UASG: 983339 - O Pregoeiro do Município de Aracatu,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Exma. Prefeita comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO
Nº 017/2021 – SRP, cujo objeto é o registro de Preços visando contratação de empresa de prestação de serviços laboratoriais,
compreendida em fornecimento de reagentes e insumos laboratoriais, vinculada a cessão gratuita de equipamentos automatizados
durante a vigência do contrato, para realização dos exames em amostras humanas da Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas e Análise Patológica, no Laboratório Municipal, abertura prevista para o dia 27 de maio de 2021 às 08:30h, FICA ADIADO
para o dia 09/06/2021, às 08:30h, motivado em razão de Alteração do tipo de benefício no sistema com intuito de obter maior
competividade. Informações no setor de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu, 25/05/2021. Tobias Costa da Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2021 - SRP - UASG: 983289 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de pneus, câmaras de ar e mão de obra especializada para prestação de serviços de alinhamento e
balanceamento em pneus da frota de veículos a serviços deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 31/05/2021 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/06/2021 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.comprasgoverna-
mentais.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, 28/05/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 06/2021 - OBJETO: Aquisição de medicamentos de farmácia básica
complementar, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. DATA: 15/06/2021. 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, 28/05/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro

GUANAMBI: PREFEITO EM
EXERCÍCIO RECEBE

AMBULÂNCIA DA FIPGUANAMBI

O prefeito em exercício Nal Azevedo,
a secretária Municipal de Saúde Roberta
Mota e diversos vereadores receberam
do diretor das Faculdades Integradas
Padrão (FIPGuanambi), professor Rafael
Gontijo, uma ambulância UTI Móvel 0
Km, que irá reforçar o atendimento em
saúde no município.

Em seus pronunciamentos, o
presidente da Câmara de Vereadores,
Zaqueu Rodrigues, o prefeito e a
secretária agradeceram às FIP e
reafirmaram a importância da parceria
com a instituição. As FIPGuanambi
oferece o curso de Medicina no
Município através do Programa Mais
Médicos e a entrega do veículo faz
parte das contrapartidas da instituição.
Ao todo, a doação dos 40 cilindros
de oxigênio, do aparelho de Raio X e
das 2 ambulâncias, a instituição dará
como contrapartida, recurso superior
a R$ 800 mil a Guanambi.

A assinatura do termo de doação
e entrega da chave do veículo ocorreu

no pátio do Núcleo de Atenção à
Saúde e Práticas Profissionalizantes
(NASPP), que será inaugurado em breve
e oferecerá para a população atendi-
mentos médicos em cerca de 25
especialidades de forma acessível. Em
sua estrutura, possuirá consultórios
médicos de atendimento, posto de
coleta, laboratório de análises clínicas
e os mais modernos equipamentos e
recursos para a saúde.

A Instituição de Ensino Superior
(IES) também realizou a entrega da
doação de 40 cilindros de oxigênio
medicinal, contendo 10 m³ cada,
totalizando um investimento de R$
103.127,10, com o objetivo de ajudar
a gestão municipal no atendimento aos
pacientes com Covid-19. Será entregue
ainda nos próximos dias, um aparelho
de Raio X para reforçar o trabalho de
diagnóstico na rede municipal de
saúde. Está previsto a entrega de uma
segunda ambulância UTI Móvel 0 KM
para os próximos meses.
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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.

A MINERAÇÃO PEDRA CÚBICA LTDA, CNPJ: 41.344.362/
0001-87, está requerendo da SEMAR - Secretaria de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, DEPARTA-
MENTO DE MEIO AMBIENTE, o pedido da Licença Ambiental
Unificada, para atividade de extração de granito e beneficia-
mento associado, localizada na Fazenda Rocinha, Distrito
de Cristâlandia, Município de Brumado-Bahia.

Rodolfo Aureliano da Silva Neto
Sócio proprietário

CPF nº. 669.358.494-20

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 016/2021 - Processo de Administrativo
n.º 043/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS A SEREM USADOS
NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna
público que no dia 10 de junho de 2021, às 08:30 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. 28 de maio de 2021.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 - Processo de Administrativo
n.º 044/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto:PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS ÁREAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA, PINTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MORTUAGBA-BA.
Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 14 de junho de 2021, às 08:30 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 maio de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 - Objeto: Execução de obras e serviços relativos à 1ª Etapa da
Ampliação do Sistema de abastecimento de água do Distrito de Irundiara (convênio Funasa nº 822285), conforme edital e
anexos. Data: 01/06/2021. Horário: 08:00 h. Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus
anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no
horário 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 12 de maio de 2021. João Paulo da
Silva Souza-Presidente da CPL.

AVISO DE SUSPENSÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, através da CPL, torna público,
que o certame que se realizaria no dia 01/06/2021, às 08:00 horas, será adiado "Sine Die", a suspensão se dá por conta do
considerável aumento dos casos de coronavírus (COVID-19)  em nosso município e em municípios vizinhos. Objeto: Execução
de obras e serviços relativos à 1ª Etapa da Ampliação do Sistema de abastecimento de água do Distrito de Irundiara (convênio
Funasa nº 822285), conforme edital e anexos. Tipo: Menor preço. Demais esclarecimentos T:(77)3466-2151 ou pelo e-mail:
pmjacaraci@hotmail.com. Em Jacaraci-BA, 28/05/2021. João Paulo da Silva Souza - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2021 – SRP - UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
visando futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ibiassucê
– Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 19/05/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/06/2021 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,
18/05/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2021 – SRP - UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
visando futura e eventual contratação dos serviços na confecção de materiais gráficos para a manutenção das diversas
secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê – Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 25/05/2021 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 08h30min 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, 21/05/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021 - 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 018/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
Aquisição de Material e Equipamentos de Informática, Suprimentos e serviços de manutenção de Impressoras, Materiais e
Serviços de Recarga de Toner's de impressoras, 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 01/06/2021 até 11/06/2021 às
08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 11/06/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-
2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - 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 019/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços
destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em atividades simples,
típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro, auxiliar de
serviços gerais, eletricista,  arquiteto paisagista, auxiliar de escritório, pedreiro, ajudante de pedreiro, carpinteiro, pintor, serralheiro,
topógrafo, auxiliar de mecânico, motorista de caminhão, motorista de carro de passeio, motorista de ônibus/micro ônibus,
operador de maquinas, jardineiro, soldador e mecânico de manutenção de maquinas para atendimento às Secretarias Municipais
de Guajeru - Bahia, 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
02/06/2021 até 15/06/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 15/06/2021, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
ATO FORMAL DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso da competência
que lhe outorga o Art. 25, inciso II e art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, no parecer da
Comissão Permanente de Licitação e no Parecer Jurídico emitido pelo Procurador Jurídico Municipal, vem formalizar
AUTORIZAÇÃO PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a contratação direta com a empresa MEIRELES E MENEZES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ nº 10.612.371/0001-88, com sede na
Avenida Otavio Santos, nº 580, Bairro Recreio, na cidade de Vitoria da Conquista, Bahia. OBJETO: Contratação de empresa
para Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de direito financeiro, mediante propositura e
acompanhamentos de ações/recursos de natureza tributária, execuções fiscais que já em trâmite em face da União Federal,  adotar
as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o Município perante o cadastro único de exigências de Transferências
Voluntárias - CAUC, CADIN, SIAFI e SICOV, bem como dar suporte à Gestaão Municipal de Convênios. Valor Global: R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais) divididos em 08 (oito) parcelas mensais de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cada, constante do
respectivo Processo de Inexigibilidade de Licitação 006/2021, devendo ser celebrado o contrato com MEIRELES E MENEZES
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2021.
HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021, para Contratação de empresa para Prestação de serviços de assessoria e
consultoria jurídica na área de direito financeiro, mediante propositura e acompanhamentos de ações/recursos de natureza tributária,
execuções fiscais que já em trâmite em face da União Federal,  adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de
regularizar o Município perante o cadastro único de exigências de Transferências Voluntárias - CAUC, CADIN, SIAFI e SICOV, bem
como dar suporte à Gestaão Municipal de Convênios, e atentando ao Parecer da Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente
de Licitação, HOMOLOGA o processo de Inexigibilidade de Licitação, contratando a empresa MEIRELES E MENEZES
ADVOGADOS ASSOCIADOS. Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) divididos em 08 (oito) parcelas mensais de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), cada. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2021.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2021 - O Prefeito
Municipal de Guajeru-Ba, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da
Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, ante a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021, para Contratação de empresa
para Prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na área de direito financeiro, mediante propositura e
acompanhamentos de ações/recursos de natureza tributária, execuções fiscais que já em trâmite em face da União Federal,
adotar as medidas administrativas e judiciais com o fito de regularizar o Município perante o cadastro único de exigências de
Transferências Voluntárias - CAUC, CADIN, SIAFI e SICOV, bem como dar suporte à Gestaão Municipal de Convênios, tendo
como base legal o Art. 25, inciso II e art. 13, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações, AUTORIZA a
presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, contratando a empresa MEIRELES E MENEZES ADVOGADOS
ASSOCIADOS. Valor Global: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) divididos em 08 (oito) parcelas mensais de R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais), cada. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal. Guajeru-Ba, 06 de Maio de 2021.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.293 - 16 A 31 DE MAIO DE 2021Página 12

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

CÂMARA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
PROMULGOU PROJETO DE LEI QUE DEFINE EXERCÍCIO
FÍSICO E ACADEMIA COMO ATIVIDADE ESSENCIAL

ASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CMLASCOM/CML

A Câmara Municipal de
Livramento de Nossa Senhora
promulgou a Lei Municipal Nº
1.448, de 19 de maio de
2021, que reconhece as
academias de exercício físico
como serviço essencial para a
população em tempos de
crises ocasionadas por mo-
léstias contagiosas ou ca-
tástrofes naturais.

As restrições ao direito de
praticar atividades físicas e
exercícios físicos em estabe-
lecimentos prestadores de
serviços destinados a essa
finalidade referida no âmbito
deste artigo deverão funda-
mentar-se nas normas sanitá-
rias ou de segurança públicas
aplicáveis e serão precedidas
de decisões administrativas
fundamentadas pela autorida-
de competente, a qual deverá
indicar expressamente a exten-
são, os motivos, critérios

A lei reconhece as academias de exercício físico como serviço essencial para a população em tempos
de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais.

técnicos e científicos embasa-
dores das medidas impostas.
As normas sanitárias deverão

ser seguidas e respeitadas
mediante a fiscalização da
Secretaria Municipal de Saúde

ou Vigilância Sanitária.
As academias funciona-

ram com redução de trinta por

cento (30%) dos frequentado-
res, obrigatoriamente, portan-
do álcool em gel e mascaras.
As academias que desrespei-
tarem as medidas de seguran-
ças, impostas pela Secretaria
Municipal de Saúde, deverão
pagar multa e se houver
continuidade na quebra das
medidas ocorrerá o fechamen-
to na unidade. Os frequenta-
dores que forem menores de
18 anos só poderão frequen-
tar as unidades mediante
autorização expressa dos pais
ou responsável. De acordo
com o decreto estadual, como
horário de funcionalidade dos
comércios, as academias deve-
rão funcionar expressivamente
das 5h da manhã até às 19h
da noite. As unidades que não
cumprirem o horário de fun-
cionamento, mediante a fis-
calização, pagarão multa, e se
houver continuidade na quebra
de horário imposta, ocorrerá o
fechamento na unidade.

PREFEITURA DE CAETITÉ E DIREÇÃO DA FHSS SE
REÚNEM PARA OTIMIZAR ATENDIMENTO MÉDICO

Uma equipe da Prefeitura
de Caetité realizou reunião
com a diretoria da Fundação
Hospitalar Senhora Santana
(FHSS) para apontar diversas
observações de como melhorar
o acesso aos serviços de saúde
oferecidos pela unidade, bem
como a ampliação destes
serviços à população caetite-
ense. Os serviços mais bus-
cados na Fundação são os de
exames laboratoriais, fisiotera-
pia, obstetrícia, raio-x e cirur-
gias eletivas. Estes serviços, que
são oferecidos de forma
gratuita, serão repaginados
para facilitar o acesso para
quem mais precisa, informou
a Prefeitura, em nota.

A Prefeitura informou que os serviços, que já são oferecidos gratuitamente, serão repaginados para
facilitar o acesso à população. (Fotos: Mozana Dantas / Direcom Caetité)

Segundo o diretor admi-
nistrativo da FHSS, Antônio
Gomes, a reunião objetivou
uma aproximação maior entre
a Prefeitura e o Hospital. Para
ele, esse diálogo é importante
para consolidar a parceria
entre as entidades, além de
proporcionar à população
carente o acesso amplo, geral
e facil itado aos serviços
oferecidos pela FHSS. A secre-
tária municipal de Saúde,
Verônica Barbosa, avaliou
como positiva a reunião, já que
o encontro serviu para fazer
uma programação com a FHSS,
observando que o contrato
vigente entre o hospital e a
Prefeitura pode ser renovado.


