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Distribuição Gratuita

GOVERNO DO ESTADO SUSPENDE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DURANTE O SÃO JOÃO NA BAHIA
O transporte coletivo intermunicipal rodoviário e hidroviário será suspenso, em toda
a Bahia, no período junino. A
medida, que tem o objetivo de
evitar a disseminação da
Covid-19. O decreto prevê que
ficam suspensas, a partir da
meia-noite do dia 21 de junho,
a circulação e a saída, e, a partir
das 9h de 21 de junho, a
chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal rodoviário, público e privado, nas
modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e
de vans.
A venda de bebida alcoólica segue proibida no próximo fim de semana e no
período junino em toda a
Bahia. O Governo do Estado
decidiu suspender a comercialização de bebida alcoólica em
quaisquer estabelecimentos,
inclusive por delivery, das 18h
de 18 de junho até as 5h de
21 de junho e também das
18h de 23 de junho até as

5h de 28 de junho.
A comercialização de
bebida alcoólica no fim de
semana será liberada somente
em municípios integrantes de
regiões de saúde em que a
taxa de ocupação de leitos de
UTI vier a se manter igual ou
inferior a 75%, por cinco dias
consecutivos. O decreto desta
terça (14) também prorroga a
restrição da locomoção de
pessoas das 21h às 5h, em
todo território baiano, até 29
de junho. Nos municípios
localizados nas regiões da
Chapada Diamantina, Oeste,
Irecê, Jacobina, Sudoeste e
Extremo-Sul, o toque de recolher vale das 20h às 5h. Nos
municípios integrantes das
regiões de saúde em que a
taxa de ocupação de leitos de
UTI vier a se manter igual ou
inferior a 75%, por cinco dias
consecutivos, a restrição na
locomoção noturna será válida das 22h às 5h.
As unidades de ensino

públicas e particulares podem
manter as atividades de forma
semipresencial. Para que isso
ocorra, é necessário que a taxa
de ocupação de leitos de UTI
Covid esteja abaixo de 75%,
por cinco dias consecutivos,
nas regiões de saúde. Além
disso, as atividades letivas
devem ficar condicionadas à
ocupação máxima de 50% da
capacidade de cada sala de
aula e ao atendimento dos
protocolos sanitários estabelecidos.
Os eventos e atividades
que envolvam aglomeração de
pessoas continuam proibidos
até 29 de junho, em todo o
território baiano, independentemente do número de participantes. Segue suspensa ainda,
até 29 de junho, a realização
de shows, festas, públicas ou
privadas, e afins, independentemente do número de participantes, além de atividades
esportivas amadoras. Os eventos exclusivamente científicos

e profissionais podem ocorrer
com público limitado a 50
pessoas. Já os atos religiosos
litúrgicos ficam permitidos
mediante a ocupação máxima

de 25% da capacidade do
local. O funcionamento das
academias também permanece
autorizado mediante a ocupação máxima de 50%.

LAPA, MALHADA DE PEDRAS E MORTUGABA TÊM SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por
meio da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil (Sedec),
reconheceu, na segunda-feira
(14), a situação de emergência
dos municípios baianos de
Bom Jesus da Lapa, Malhada
de Pedras, Mirangaba e Mortugaba em decorrência da estiagem. A decisão foi publicada
no Diário Oficial da União.
Além da Bahia, também
estiveram situação de emergência reconhecida devida à estiagem os municípios de Campo
Grande (RN), Iraceminha (SC),
Itá (SC), Alpestre (RS) e Quedas
do Iguaçu (PR). Em Amaporã
(PR) o reconhecimento se deu

pela chuva de granizo enquanto em Manicoré (AM),

Urucará (AM) e Vitória do Jari
(AP) se deu pelas inundações.

Por fim, em Santa Maria das
Barreiras (PA) o reconheci-

mento teve como causa as
chuvas intensas.
Após a publicação do
reconhecimento federal por
meio de Portaria no DOU, o
estado ou o município pode
solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais
e reconstrução de equipamentos de infraestrutura
danificados pelo desastre. Com
base nas informações enviadas
por meio do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da
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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GUAJERU: AGENTES DE SAÚDE
PASSAM POR CAPACITAÇÃO
Na sexta-feira (11), a Prefeitura de Guajeru, através da
Secretaria Municipal de Saúde,
realizou a capacitação de atualização para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) frente
à pandemia de Covid-19.
Baseada no guia da Vigilância Epidemiológica, a capacitação foi administrada pelo
psicólogo Luis Paulo e pela
enfermeira Ediene Coutinho,
que é especialista em Enfermagem Obstétrica e Urgência/
Emergência pela UNIGRAD e
discente do curso de Gestão,
Auditoria e Planejamento em
Saúde pela EDUCAMINAS.
Segundo a pasta, o objetivo da
capacitação foi organizar o
processo de trabalho dos ACSs

Baseada no guia da Vigilância Epidemiológica, a capacitação foi
administrada pelo psicólogo Luis Paulo e pela enfermeira Ediene
Coutinho. (Fotos: Divulgação)

em decorrência da pandemia
da covid-19, considerando
sua importância enquanto um

elo de articulação entre a
comunidade e os serviços de
Saúde.

AUXÍLIO EMERGENCIAL SERÁ
PRORROGADO POR MAIS 2 MESES
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou que o
Auxílio Emergencial será
prorrogado por mais dois
meses. O anúncio foi feito
durante a conferência virtual
do Bradesco BBI em Londres.
O programa estava previsto
para acabar em julho de 2021
e deverá ser estendido até
setembro. Segundo o ministro,
caso a vacinação contra a
Covid-19 da população adulta
não esteja avançada, o benefício poderá ser prorrogado
novamente.
O custo mensal do Auxílio
Emergencial 2021 é de R$ 9
bilhões aos cofres públicos.
Cada família beneficiada
recebe em média R$ 250 por
parcela. Segundo o ministro
Paulo Guedes, os recursos para

prorrogar o auxílio serão
viabilizados através de abertura
de crédito extraordinário.
O ministro afirmou ainda
que o governo estuda a criação
de um fundo para erradicação
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da pobreza, custeado com
recursos de privatizações. Ele
defendeu a venda de ativos
públicos e falou sobre sua
expectativa para que o Senado
aprove a venda da Eletrobras.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A PALAVRA CONSTRÓI
O SER HUMANO
O que faz mesmo o ser humano feliz? Uma pessoa
pode ter aparentemente tudo, mas terá pouca alegria se
não for atingida pela palavra. É a palavra que constrói o
ser humano. É a palavra que nos faz compreender o que
somos. É através dela que, desde cedo, aprendemos o
que é certo e errado, o que devíamos seguir ou não para
sermos felizes.
Somos resultado da palavra desde o ventre materno.
Acolhemos as manifestações de amor ou agressividade
de nossos pais desde o princípio. Na escola, nos
relacionamentos, com amigos, na empresa, a construção
da vida passa pela mediação da palavra. E as atitudes?
Não somos formados também pelas atitudes que
presenciamos e pelas nossas próprias atitudes? Sim, isso
é verdade. Mas as atitudes expressam um jeito de
compreender a vida. As atitudes também são comunicação. Elas expressam o que somos. E o que somos
é o resultado das muitas palavras que ouvimos, atitudes
que presenciamos, experiências que nos tocaram e foram
nos formando.
Ainda, o que somos é resultado daquilo que nós
mesmos fizemos por nós e daquilo que outros fizeram
por nós. Por isso, a palavra que ouvimos e as atitudes
que presenciamos formam o nosso jeito de compreender
a vida e de viver a vida. Normalmente, a pessoa não vive
uma vida diferente daquilo que aprendeu. Alguém pode
até dizer: "mas eu ensinei diferente para esse meu filho".
Mas o que garante que aquilo que você quis ensinar, ele
de fato aprendeu? Vai perceber somente observando a
vida que ele vive. Por isso, dá para dizer que a vida se
constrói pela mediação da palavra. E mais, a vida feliz
acontece pela força da palavra boa, palavra de sentido,
que eu recebo. Não há sentido para a vida sem o alimento
da comunicação, isto é, da boa comunicação. Da
comunicação que fala a verdade e expressa a verdade
que o ser humano é. Não basta falar a verdade. É preciso
buscar a verdade daquilo que o ser humano é.
E aqui não há respostas prontas e acabadas. Precisamos
estar sempre na busca, no empenho, para compreender
melhor o mundo e o ser humano. E nessa busca
compreenderemos também o sentido de Deus para a
vida. Isso passa por aquilo que ouvimos, falamos e lemos.
Que palavras você costuma ouvir no seu trabalho, com
seus amigos, nos seus ambientes de vida? Que tipo de
palavras saem de sua boca?Pensemos nisso!
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CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO E SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS VISITAM OBRAS DO SAC MUNICIPAL
Na terça-feira (08), o
prefeito Nilo Coelho (DEM) e
os secretários municipais de
Desenvolvimento, de Planejamento, de Governo e de
Infraestrutura, Fabrício Lopes,
Coronel Lira, Robério Moraes
e Michel Macedo, respectivamente, visitaram as obras de
adequação do prédio onde
será implantado o SAC Municipal, localizado na Avenida
Santos Dumont, nº 325, há
poucos metros da Prefeitura de
Guanambi.
Além do SAC, o prédio
também irá agregar diversos
serviços públicos oferecidos ao
cidadão em um mesmo lugar:
a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e
toda estrutura da Casa do
Empreendedor, a Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente e setores da
Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria de Administração. O espaço detém

O prédio onde será implantado o SAC Municipal fica localizado na Avenida Santos Dumont, nº 325, há
poucos metros da Prefeitura de Guanambi. (Fotos: Divulgação)

ainda de uma ampla garagem
para os veículos oficiais. O
imóvel foi locado pela gestão,
"com o mesmo valor praticado

pelas gestões anteriores",
quando existia convênio com
a Justiça Federal, estando,
portanto, dentro do valor

imobiliário de mercado, informou a Prefeitura, em nota.
"A centralização dos
serviços facilita para o cidadão

no momento de utilizar os
diversos serviços públicos,
como os pagamentos de taxas,
alvarás, certidões, cursos de
capacitação, etc", informou a
Prefeitura de Guanambi, em
nota, que divulgou ainda que
no térreo funcionará o serviço
do SAC Municipal; no primeiro andar será instalada a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; no
segundo andar será implanta
a Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente;
e no terceiro andar, setores da
Secretaria de Finanças e da
Secretaria de Administração.
Por fim, a Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente devolverá o prédio onde
funciona para a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
Rio São Francisco e Parnaíba
(Codevasf), pois no local será
executado obras para o funcionamento do Polo da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

LAGOA REAL: RUI COSTA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO
PARA AMPLIAÇÃO DA ADUTORA DO ALGODÃO
Na quarta-feira (02), às
9h, o governador Rui Costa
(PT) visitou o município de
Lagoa Real, no sudoeste do
estado, onde assinou ordem
de serviço para ampliação da
Adutora do Algodão (3ª
etapa), beneficiando a sede do
município e o Distrito de Ibitira,
localizado no município de Rio
do Antônio. Ao todo, serão
investidos R$ 29 milhões do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC/Saneamento), provenientes da Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do Rio São Francisco
e Parnaíba (Codevasf) e da
Empresa Baiana de Saneamento e Águas (Embasa). Os
trabalhos serão coordenados
pela Embasa, entidade vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do
Estado (SIHS).
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RIO DE CONTAS: PM ENCONTRA
PLANTAÇÃO DE MACONHA
No sábado (05), os policiais do Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Rio de
Contas e do PETO, da 46ª
CIPM, localizaram uma plantação de maconha num sítio na
localidade de Povoado do Brejo, zona rural de Rio de Contas.
Segundo a PM, após uma
denúncia anônima informar a
localização da droga, por volta
das 7h, os militares se dirigiram
ao endereço, onde, depois de
uma extensa incursão no
matagal, foram encontrados 07
pés de uma erva análoga à
maconha e vários vasos preparados para receberem mudas.
No momento da operação,

ninguém foi encontrado no
local, entretanto, segundo a
PM, a suspeita é de que a

PREFEITURA DE CACULÉ
FECHA PARCERIA COM
CIRURGIÃO
BUCOMAXILOFACIAL

Na segunda-feira (08), a Prefeitura de Caculé, através de
sua Secretaria Municipal de Saúde, anunciou a parceria entre
o Município e o Cirurgião Bucomaxilofacial, Dr. Yuri
Slusarenko, credenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
que receberá pacientes de Caculé que forem referenciados
para o Hospital Regional de Guanambi (HRG), onde poderão
realizar avaliações de urgência e emergência, a fim de sanar
possíveis problemas, sem custos adicionais para o paciente e
os hospitais. A Secretária da pasta, Marilene Gonçalves, afirma
que toda parceria é muito bem vinda e que a população
caculeense só tem a ganhar com este tipo de serviço prestado
pelos profissionais da área. O objetivo da pasta com essas
parcerias é de aproximar a população se serviços mais
específicos e de qualidade.

plantação pertença a um
indivíduo identificado pelas
siglas 'F. V. S', que é contumaz
na prática de tráfico de drogas
e desmatamento ambiental.
Todos os pés de maconha foram
arrancados pelos PMs e apresentados à Polícia Civil, na sede
da Delegacia de Livramento.
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LIVRAMENTO: PM FOI RECEBIDA
A TIROS NO BAIRRO TAQUARI

Na sexta-feira (11), por volta das 11h30, policiais militares
do PETO, da 46ª CIPM, foram recebidos a tiros no bairro
Taquari, em Livramento de Nossa Senhora, resultando na
morte do agressor. A operação terminou por volta das 13h45.
Segundo informações da PM, a guarnição estava realizando
ronda quando percebeu um indivíduo em atitude suspeita.
Os PMs tentaram a abordagem, mas o indivíduo fugiu e
atirou contra os policiais, que, diante da "injusta agressão",
revidaram os disparos. Cessados os disparos, a guarnição
entrou na residência e encontrou o agressor caído ao solo.
O indivíduo foi levado ao Hospital Municipal Dr. Ulysses
Celestino da Silva, onde foi constatado o óbito pelo médico
plantonista. Na operação foram apreendidos: 16 embalagens
de substância análoga à Cocaína, 18 análogas ao Crack e 5
análogas à Maconha, além de um revolver calibre .38.

DEFESA CIVIL NACIONAL
RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM JACARACI
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por
meio da Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil (Sedec),
reconheceu, nessa segundafeira (07), a situação de
emergência em Jacaraci, Queimadas e São Gabriel, todos
localizados na Bahia, em razão
da estiagem.
Além dos municípios baianos, também obtiveram o
reconhecimento da situação
de emergência pela estiagem:
Acari, Cerro Corá, Felipe
Guerra, João Dias, Rafael
Fernandes, Rodolfo Fernandes,
São João do Sabugi e Severiano
Melo, no Rio Grande do
Norte; Marcelino Ramos, no
Rio Grande do Sul; Águas de
Chapecó e São Lourenço do
Oeste, em Santa Catarina. Já
Anori, no Amazonas, teve
situação de emergência decre-

tada devido às inundações
que atingem diversos municípios do estado.
Após a publicação do
reconhecimento federal por
meio de Portaria no Diário
Oficial da União (DOU), o
estado ou o município pode
solicitar recursos para restabelecimento de serviços essenciais
e reconstrução de equipa-

mentos de infraestrutura
danificados pelo desastre. Com
base nas informações enviadas
por meio do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres (S2iD), a equipe técnica da
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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EM REUNIÃO COM O PREFEITO PEDRO DIAS, RUI
COSTA AUTORIZA INVESTIMENTOS EM CACULÉ
Durante um encontro que
ocorreu na quarta-feira (09), no
gabinete do governador Rui
Costa (PT), em Salvador, o
prefeito de Caculé, Pedro Dias,
recebeu boas notícias com
relação ao empenho do governo do estado para obras e
ações de melhorias para o
município.
Só no Colégio Estadual
Norberto Fernandes, serão
investidos aproximadamente R$
20 milhões para a criação de
um novo centro de ensino, que
passará a funcionar em tempo
integral, com 27 salas de aula,
quadra poliesportiva, piscina e
campo com gramado artificial.

Rui também confirmou o seu
compromisso em contribuir com
a requalificação da cobertura do
Mercado Municipal, a construção de um Centro de Eventos no espaço próximo à Lagoa
Manoel Caculé, além da construção de uma ponte sobre o
Rio do Antônio, que fará a
ligação entre a lagoa e o bairro
Alto do Cruzeiro.
Além do governador e do
prefeito, o encontro também
contou com a participação do
Secretário Municipal de Relações Institucionais de Caculé,
Edgar Filho, e dos Deputados
Federal Waldenor Pereira e
Estadual José Raimundo.

O encontro também contou com a participação do Secretário Municipal Edgar Filho e dos Deputados
Federal Waldenor Pereira e Estadual José Raimundo. (Foto: Divulgação)

GUAJERU: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DE TANQUE NOVO É RETOMADA
As obras de construção da
quadra poliesportiva das
Comunidades de Tanque
Novo e de Tabuleiro de
Dentro, na zona rural de
Guajeru, foram retomadas. As
obras estavam paralisadas
devido a "vários imprevistos
contratuais com as empresas
anteriores", explicou a Prefeitura, em nota, divulgando
ainda que a previsão de
conclusão do serviço é para
os próximos 60 dias.
Na quinta-feira (10), o
Secretário Municipal de Administração e de Infraestrutura
José Carlos Rodrigues Oliveira,
juntamente com o Engenheiro
da Prefeitura Danilo Gonçalves
e com o Diretor Departamento
de obra Ronaldo Rocha, visitaram o andamento da obra da
construção da quadra.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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EM VISITA A IBOTIRAMA, RUI ENTREGOU OBRAS DE
INFRAESTRUTURA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O governador Rui Costa
(PT) visitou a região do Médio
São Francisco na sexta-feira (11),
quando esteve em Ibotirama
para realizar entregas e visitas
a instalações de equipamentos
do Governo do Estado no
município. Com investimento de
R$ 430 mil, a iluminação de
trecho da BR-242 foi entregue
por Rui, que estava acompanhado pelo vice-governador
João Leão (PP) e pelo secretário
da Educação do Estado (SEC),
Jerônimo Rodrigues.
A obra recebeu recursos
alocados por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado
(Seinfra) e foi realizada em
parceria com a Prefeitura de

Ibotirama. São mais de 4km de
iluminação com instalação de
117 postes, na entrada da
cidade. Ainda na oportunidade, o governador fez a
entrega simbólica do sistema
de abastecimento de água das
localidades de Boa Vista de
Lagamar, Assentamento Nova
Conquista e Assentamento
Nova Esperança, que contaram
com investimento de R$ 700
mil, resultando na efetivação
de 270 ligações domiciliares.
Ainda em Ibotirama, Rui
visitou a área na qual a SEC
irá instalar o Complexo Esportivo Educacional, o terreno
que será utilizado para ampliação do Hospital Regional Velho

Chico, além de ir até o Hotel
Velho Chico para conhecer a
área onde poderá ser instalado mais um Centro de Canoagem do Governo do Estado.
"Autorizamos aqui a licitação
para a ampliação do Hospital
Velho Chico, que reforça o seu
papel regional, com mais 30
leitos de enfermaria, a instalação de leitos de UTI, além de
unidade de maternidade

externa ao hospital, para não
ter o mesmo fluxo de pacientes,
e outras áreas complementares.
Tudo isso vai melhorar a
atuação desse hospital, que
passará a fazer cirurgias de alta
complexidade", afirmou Rui.
Por fim, o governado visitou
o Colégio Estadual Professora
Odontina Laranjeira de Sousa
e o Centro Territorial de
Educação Profissional do Velho

Chico (Cetep). "Nós estamos
avaliando o terreno da nova
escola, que vai substituir o
Odontina. O Cetep vai receber,
além de uma reforma, um
campo society e terá a quadra
coberta. Temos também uma
escola indígena, que será
reformada e ampliada. Isso
tudo representa cerca de R$
22 milhões de investimentos",
disse Jerônimo Rodrigues.

PREFEITURA DE GUAJERU CONCLUI MANUTENÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA À CONDEÚBA

Na sexta-feira (11), o
prefeito de Guajeru, Jilvan
'Galego' Teixeira, acompanhando do vice Gilberto Cangussu,
de vereadores, de lideranças
políticas, do chefe do Departamento de Estradas e do
Secretário Municipal de Administração, participou do ato de
entrega da manutenção e
recuperação da estrada que
liga Guajeru à Condeúba. A

equipe, coordenada por 'Zé De
Tonhão', realizou a correção
do nível da estrada, patrolamento, cascalhamento e correção de barrancos para melhorar o escoamento de água e
evitar erosões.
Segundo o prefeito Jilvan
Teixeira, desde o início, a sua
gestão vem dando atenção
especial na recuperação de
estradas vicinais que liga

Guajeru às cidades circunvizinhas, com o objetivo de
oferecer melhores condições
de trafegabilidade, segurança
e conforto para os cidadãos
guajeruenses. Galego divulgou
ainda que a meta é fazer a

recuperação de todas as
estradas vicinais o mais rápido
possível, deixando as estadas
rurais cada vez melhor para
garantir a tranquilidade e
satisfação dos moradores que
precisam diariamente se loco-

mover da zona rural para a
sede do município. Nesta
semana, a equipe do Departamento de Obras iniciará os
trabalhos na estrada que liga
Guajeru ao município de
Presidente Jânio Quadros.
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DEFESA CIVIL RECONHECE
CREAS DE
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM LIVRAMENTO ESTÁ
CÂNDIDO SALES E RIO DO ANTÔNIO PROMOVENDO
O Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da
Secretaria Nacional de Proteção
e Defesa Civil (Sedec), reconheceu a situação de emergência
nos município baianos de
Cândido Sales, Manoel Vitorino
e Rio do Antônio em decorrência da estiagem. A decisão
foi publicada na edição de
quarta-feira (02) do Diário
Oficial da União.
Além da Bahia, outros 8
municípios espalhados pelo
Brasil também obtiveram o
reconhecimento da situação
de emergência por conta de
desastres naturais. No Amazonas, os municípios de
Manaquiri e Santo Antônio do
Içá foram atingidos por inundações. Em Santa Catarina,
Caibi, Planalto Alegre, Riqueza,
Santiago do Sul e União do

CAMPANHA CONTRA
TRABALHO INFANTIL

Oeste sofrem com a estiagem.
Já o município de São Paulo
do Potengi, no Rio Grande do
Norte, foi atingido pela seca.
Após a publicação do
reconhecimento federal, o ente
pode solicitar recursos para
restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de
equipamentos de infraestrutura

danificados pelo desastre. Com
base nas informações enviadas
por meio do Sistema Integrado
de Informações sobre Desastres
(S2iD), a equipe técnica da
Sedec avalia as metas e os
valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada Portaria
no DOU com a especificação
do valor a ser liberado.

IUIÚ: EX-VEREADOR ‘MELA’
FALECEU DE COVID-19 NO SÁBADO
O ex-vereador de Iuiú,
Raimundo de Castro Souza
faleceu, aos 48 anos, de Covid19 na madrugada desse último
sábado, dia 12, em Vitória da
Conquista. Raimundo, que era
mais conhecido como Mela, foi
diagnosticado com Covid-19
no dia 23 de maio, quando
deu entrada no PA COVID-19
em Guanambi, depois foi
transferido ao Hospital Municipal, onde foi entubado. Na
madrugada do dia 31 de maio,
Mela foi transferido para uma
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), no Hospital Geral de
Vitória da Conquista (HGVC).
As informações são do portal
Folha do Vale.
Além de comerciante,
Mela era um político com
bastante influência na cidade
e região. Mela se elegeu
vereador de Iuiú pelo Partido
dos Trabalhadores (PT) em
2004, sendo o mais votado
dessa eleição com 298 votos.

Em 2008, Mela se reelegeu
pelo PT e exerceu o cargo até
2012. Na gestão do então
prefeito Carlos Vagner Lopes
Frota (Dr.Vaguinho), Mela foi
nomeado Chefe de Gabinete,
cargo que exerceu até 2014.

A Prefeitura de Iuiú, em
nome do prefeito Reinalldo
Góes, emitiu Nota de Pesar,
manifestando o mais profundo
pesar pelo falecimento de Mela.
O prefeito ainda decretou luto
oficial de 3 dias no município.

O dia 12 de junho, Dia
Mundial contra o Trabalho
Infantil, foi instituído pela
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) em 2002, data
da apresentação do primeiro
relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência
Anual do Trabalho. No Brasil,
o 12 de junho foi instituído
como o Dia Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil,
pela Lei Nº 11.542/2007. Em
2021, a Campanha 12 de
Junho integra as mobilizações
do Ano Internacional para a
Eliminação do Trabalho Infantil, instituído pela Organização
das Nações Unidas (ONU), e
conclama a sociedade para a
urgência de medidas efetivas
e imediatas de prevenção e
combate ao trabalho infantil
através do slogan "Precisamos
agir agora para acabar com o
trabalho infantil!".
Segundo o Centro de Referência em Assistência Social
(CREAS) de Livramento de
Nossa Senhora, "Há o risco real

de crescimento do trabalho infantil motivado pelos impactos
socioeconômicos da pandemia
da COVID-19, que se prolonga
há mais de um ano. O contexto
brasileiro já tinha desafios
consideráveis para a proteção
e garantia dos direitos de
crianças e adolescentes, especialmente para a eliminação do
trabalho infantil. Entretanto, os
impactos socioeconômicos da
pandemia, como o desemprego
da população economicamente
ativa, o aumento da pobreza e
da extrema pobreza, revelam e
aprofundam as desigualdades
sociais existentes e potencializam as vulnerabilidades de
milhões famílias brasileiras. O
trabalho infantil deixa marcas na
infância que, muitas vezes,
tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Traz
graves consequências à saúde,
à educação, ao lazer e à
convivência familiar. Por isso,
defenda essa causa, diga não
ao trabalho infantil!", informou
a instituição, em nota.
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IBIASSUCÊ: ACADEMIA AO AR LIVRE ESTÁ SENDO
CONSTRUÍDA NA COMUNIDADE DE BRASILÂNDIA

AUGUS
TO JA
CK
SON
AUGUST
JACK
CKSON
A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, Serviços
Públicos e Desenvolvimento
Econômico, está construindo
uma academia ao ar livre numa
praça na Comunidade de
Brasilândia. As vias do entorno
da praça também serão pa-

vimentadas.
A academia contará com
aparelhos doados por Maria
das Graças Rebouças e João
Gilberto Rebouças, mais conhecido como Beto, que é
filho de Francisco Rebouças,
antigo morador de Brasilândia
e um dos fundadores da
comunidade.
"Este espaço contribui para

a melhora das capacidades
físicas, postura e mobilidade.
Gostaria de agradecer a Beto
e Graça pela parceria, mesmo
morando longe em São José
dos Campos (SP), não esqueceram de suas origens e

doaram os aparelhos para que
essa academia se tornasse

realidade", ressalta o Secretário
da pasta, Erico Viana.

PINDAÍ: MDR
RECONHECE SITUAÇÃO
CACULÉ: CAMINHONEIROS FORAM DE EMERGÊNCIA

VACINADOS CONTRA COVID-19

Em Caculé, a imunização
contra a Covid-19 dos caminhoneiros ocorreu na sextafeira (11), na quadra do Colégio Municipal Professor Vespasiano Filho. Ao todo, cerca de
100 doses do imunizante
foram aplicadas. Os caminhoneiros que estão em
viagem poderão retornar ao
Município para receberem a 2ª
dose da vacina conforme os
cronogramas da Secretaria
Municipal de Saúde, que ainda
serão divulgados.

A Defesa Civil Nacional, que é vinculada à Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) do Ministério
do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação
de emergência em razão da estiagem no município baiano
de Pindaí, localizado no território de identidade Sertão
Produtivo, no sudoeste do estado.
Com o reconhecimento federal, o estado ou o município
pode solicitar recursos para restabelecimento de serviços
essenciais, para ações de resposta, que compreendem socorro,
assistência, e também para as ações de recuperação e
reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados
pelo desastre. Com base nas informações enviadas por meio
do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD),
a equipe técnica da 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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ITUAÇU: OBRAS DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE DERIVADOS DE MANDIOCA ESTÃO EM FASE FINAL

As obras de construção da
Unidade de Processamento de
Derivados de Mandioca, da
Associação dos Produtores
Rurais do Guigó, em Ituaçu, já
está em fase final e será
entregue ainda este ano,
divulgou a Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR)
do Governo da Bahia.
O investimento, de R$
460,9 mil, está sendo realizado por meio do Bahia Produ-

tiva, projeto executado pela
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR),
empresa pública vinculada à
SDR, com cofinanciamento do
Banco Mundial. A expectativa
é de que após a inauguração
da agroindústria, a renda de
cerca de 60 famílias sejam
impactadas diretamente de
forma positiva, com a venda de
bolos, biscoitos, entre outros
quitutes que serão produzidos

na unidade.
A Associação dos Produtores Rurais do Guigó também
foi contemplada com 20
barracas de feira, para organizar
a venda de produtos nas feiras
livres, equipamentos de escritório para auxiliar a gestão,
veículo utilitário para transportar os produtos e a contratação

de uma Assistente Comunitária Rural (ACR), que presta
assistência à comunidade
junto aos profissionais de
assistência técnica e extensão
rural (Ater). Ainda está prevista
a entrega máquinas e equipamentos como despolpadeira
de frutas, forno e fogão industrial, mesa para processamento

dos produtos e balança para
pesagem. A ACR Marcia Barbosa Teixeira, do Bahia Produtiva,
conta que algumas pessoas produzem a tapioca individualmente: "Com a agroindústria
pretendemos expandir juntos a
produção para vender em
mercados e participar de compras públicas, por exemplo".

CONCURSO DE FOTOGRAFIA DA RHI MAGNESITA
INCENTIVA A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
A RHI Magnesita celebrará
o mês do Meio Ambiente com
diversas ações de conscientização e uma delas, dirigida
aos colaboradores e ao público em geral, une reflexão e
arte: o Concurso de Fotografia
"A Beleza Preservada". Com o
objetivo de promover a conservação da natureza e ressaltar
as belezas do ecossistema
brasileiro, a companhia, em
parceria com a empresa especializada em iniciativas de
educação ambiental 'Gato do
Mato', está com inscrições
abertas para a disputa fotográfica até o dia 18 de junho.
Cada participante poderá
concorrer com uma foto e os
prêmios serão distribuídos
para as três primeiras colocadas. O júri será formado por
uma banca composta por
profissionais da empresa e da

Gato do Mato.
"Queríamos promover uma
ação que pudesse envolver
também o emocional das
pessoas, além, claro, de chamar
a atenção para a importância
de se preservar o meio ambiente. Um registro fotográfico
é capaz de captar belezas,
sensações e ao mesmo tempo,
provocar reflexão. Esse é nosso
objetivo com o Concurso A
Beleza Preservada", afirma Carlos
Eduardo, analista de Meio
Ambiente da RHI Magnesita.
Para marcar o mês do Meio
Ambiente, a RHI Magnesita
preparou uma série de eventos
exclusivos para seus empregados. As ações seguem a
proposta de conscientização
que caracteriza o concurso de
fotografia. O Plantio virtual de
mudas permite que o colaborador, seu dependente ou

comunidade escolha espécie e
local, e a empresa realiza o
plantio real.
Quiz de conhecimentos
ambientais; peça teatral; além
de uma aula-show sobre
Agroecologia no combate a
dessertificação compõem a
programação especial da
empresa para marcar uma data
tão importante para toda a
sociedade. "É preciso envolvimento com a causa ambiental
em todas as esferas. Por isso, a
RHI Magnesita elaborou diferentes ações para chamar a
atenção de todos. Agir pela
sustentabilidade do planeta
começa pela atitude de cada
um. E estar ciente do quão
importante é a preservação e
a responsabilidade de todos,
nos torna aptos a conduzir
iniciativas coletivas em prol do
meio ambiente", destaca Carlos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de
material de limpeza, alimentício e utensílios, destinados à Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especificações
encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível
na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas.
A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 22 de junho de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado.
Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 09 de junho
de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de
materiais de escritório e prestação de serviços com encadernação, para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa, cujas
quantidades e especificações encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade
e sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor
Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 23 de junho de 2021, às 09:00
horas, no endereço supramencionado. Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77)
3453 - 8601. Brumado-BA, 09 de junho de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00
PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 007/2021, em 18 de junho de 2021 às 08h:00min para: aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, entre
outros) e de gêneros de limpeza (limpeza, higiene, descartável, utilidades domésticas, entre outros), para atender a demanda
Desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa Senhora - Estado Da Bahia. O edital está disponível no prédio da Câmara
Municipal de Vereadores ou pelo e-mail: camara.livramento@outlook.com. Os demais atos deste processo, bem como as
demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Livramento
de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min de segunda à sexta. Livramento de Nossa Senhora,
08 de junho de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.
PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 008/2021, em 21 de junho de 2021 às 08h:00min para: Aquisição de mobiliários e eletroeletrônicos (tais como: mesas,
cadeiras, armários, estantes, ar condicionados, bebedouros etc.) para atender a demanda da Câmara Municipal de Livramento
de Nossa Senhora. O edital está disponível no prédio da Câmara Municipal de Vereadores ou pelo e-mail:
camara.livramento@outlook.com. Os demais atos deste processo, bem como as demais informações pertinentes poderão ser
obtidas presencialmente na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, com horário de
atendimento: 08h:00min às 13h:00min de segunda à sexta. Livramento de Nossa Senhora, 09 de junho de 2021. GABRIEL
ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 - 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 009/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais para uso em oxigênio e recarga de Oxigênio Gasoso Medicinal
para atender a demanda dos serviços da rede municipal de saúde, coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde de Caraíbas,
de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes deste Termo de Referência e seus Anexos. Data e hora
da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 14/06/2021, no site: www.licitacoes-e.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 - 02/06/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício
das atribuições , torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 010/
2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Item, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de
Limpeza e Materiais Descartáveis, para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Data e hora da disputa: às
09h45min (Horário de Brasília) do dia 18/06/2021, 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.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das atribuições,
torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 011/2021, Forma de
Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de material elétrico para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data e hora da disputa:
às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 22/06/2021, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021 - 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
020/2021, tendo como objeto o registro de Preços para a prestação de serviços na confecção de camisas de malha e tecidos
em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado
no dia 21 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, 09 de
maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO SUSPENSÃO 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 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 seria realizado no dia 10 de junho de 2021, às
10h00min, na sede desta Prefeitura fica SUSPENSO para o dia 22/06/2021 no mesmo local e horário. Saliento que a suspensão
se dá por motivo de revisão do Termo de Referência. Aos interessados o novo 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, 09 de junho de 2021. Pregoeiro:
João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVI SO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 018/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
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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 o PREGÃO PRESENCIAL
nº 018/2021, tendo como objeto o registro de preços para prestação de serviços de implantação de pintura de sinalização viária
nas Ruas do Município de Caculé em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento deste
Município, (conforme termo de referência), que seria realizado no dia 15 de junho de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura
fica SUSPENSO para o dia 15/06/2021 Às 14h00min, no mesmo local. Saliento que a suspensão se dá por motivo de Conveniência
da Administração. Aos interessados o Edital encontra-se 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, 11 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVI SO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2021 - 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 o PREGÃO PRESENCIAL
nº 019/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria e consultoria
na área de gestão em saúde pública em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município,
(conforme termo de referência), que seria realizado no dia 15 de junho de 2021, às 14h00min, na sede desta Prefeitura fica
SUSPENSO por tempo indeterminado. Saliento que a suspensão se dá por motivo de Conveniência da Administração e revisão
do termo de referência. Aos interessados uma nova data será publicada 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, 11 de junho de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 21/21-PA 56/21, tipo menor preço por lote único. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços com implantação de sistema CFTV de monitoramento por imagens na cidade de Condeúba, durante 24h
ininterruptas, incluindo instalação de central de monitoramento com fornecimento de equipamentos em regime de comodato,
treinamento e capacitação de pessoal, fornecimento de software de monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de
componentes, suporte e assistência técnica. Recebimento das Propostas e Habilitação: 8.6.21 a 18.6.21 até as 08:30h, Abertura
das Propostas: 18.6.21 às 08:30h, Disputa: 18.6.21 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° 874437 ou na integra no
www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 8.6.21.
Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 22/21-PA 58/21, tipo menor preço por lote único. Objeto: Registro de preços para
aquisição de kit de alimentação para substituição da merenda escolar destinada aos alunos da Rede Municipal de Ensino, para
o período de suspensão das aulas em virtude da pandemia (Covid-19). Recebimento das Propostas e Habilitação: 8.6.21 a
18.6.21 até às 10h, Abertura das Propostas: 18.6.21 às 10h, Disputa: 18.6.21 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° 874863
ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba,
BA - 8.6.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE 1ª RETIFICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2021 - O Município de Condeúba torna público aos interessados a 1ª
RETIFICAÇÃO do Edital de Credenciamento nº 1/21 relativo a Chamada Pública nº 2/21-PA 53/21, INEX nº 8/21; Objeto:
Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas,
exames, consultas e procedimentos ambulatoriais, e profissionais da área de saúde (enfermeiro, psicólogo, assistente social,
nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista e biomédica) para atendimento aos usuários do Sistema da Rede Pública
Municipal de Saúde, interessadas em prestar serviços de saúde nas especialidades médicas descritas, no desenvolvimento
e apoio das atividades da gestão plena em saúde do Município de Condeúba/Bahia, com alteração da carga horária de FisioterapeutaAmbulatório de 40h para 30h semanais. Permanece aberto o recebimento da documentação: a partir de 13.5.21, em dias úteis das
8h às 12h. Edital retificado disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA,
através do e-mail licitacaocondeuba@gmail.com ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 7.6.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021 - 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 020/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Camisetas e Uniformes Personalizados 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 04/06/2021 até 16/06/
2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 16/06/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e
(77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em
acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista o Tomada de Preços nº 002/2021 que tem por objeto é a Contratação de empresa
para prestar serviços de engenharia na Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Vias do Município, cuja
sessão pública de licitação foi realizada no dia 22/04/2021, torna público que o Recurso Administrativo interposto pela licitante
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:10.406.992/0001-05) foi INDEFERIDO e o Recurso Administrativo interposto
pela licitante CONTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:10.276.902/001-09) foi DEFERIDO, e,
conforme parecer jurídico decide: 1º) INDEFERIR os pedidos constantes no Recurso Administrativo apresentado pela licitante
CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:10.406.992/0001-05), mantendo as decisões da CPL que foram questionadas
pela licitante em seu recurso administrativo; 2º) DEFERIR os pedidos constantes no Recurso Administrativo apresentado pela
licitante CONTRUMENDES SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI (CNPJ:10.276.902/001-09) declarando-a habilitada
no certame; 3º) CONVOCAR as licitantes habilitadas no certame e demais interessados, para a realização da segunda sessão
pública de licitação que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 17/06/2021, às 08:30h, com o objetivo de abertura
e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas no certame. 4º) Determinar que seja publicado o teor destas
decisões no Diário Oficial do Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Telefax (77)3417-2252. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal. 01/06/2021, Guajeru-Ba.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - 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 021/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Refeições do Tipo "Prato Feito", "Quentinha", e "Self-Service" para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoese.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: até
22/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - 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 022/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
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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: até 22/06/2021 às 09:45h.
Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 10:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252.
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - 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 023/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Serviços de Impresssão de Material Gráficos 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: até 22/06/2021
às 14:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 14:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)34172252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2020 - O Município de Ibiassucê/ Bahia torna público, o
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico 08/2020, que tem como objeto o 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, em decorrência da
constatação de problemas técnicos do sistema Comprasnet, o que prejudicou a competitividade do certame. Ao tempo, informa
que novo pregão será realizado respeitado a Lei 8.666/93. Pelo exposto, decide pelo CANCELAMENTO do referido pregão.
Ibiassucê, 08 de junho de 2021. FRANCISO ADAUTO REBOUÇAS PRATES - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2021 - 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 10/06/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/06/2021 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, 09/06/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com
Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº
019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização
do Pregão Eletrônico nº 005/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa
para prestação de serviços especializados e continuados de Administração e Gerenciamento, visando a Manutenção Preventiva
e Corretiva para a para atender a frota do Município de Malhada de Pedras-BA, 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: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: de 07/06/2021 até 15/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 15/06/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com
Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº
019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização
do Pregão Eletrônico nº 006/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços
para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais Descartáveis para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no
site www.licitacoese.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados
no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 07/06/2021 até
15/06/2021 às 10:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 15/06/2021, às 10:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com
Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº
019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização
do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços
para futura e eventual Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Gráficos 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 encontrase o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 07/06/2021 até 16/06/2021 às 08:15h.
Início da sessão de disputa eletrônica: 16/06/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77)
3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada
de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março
de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 005/2021 do tipo menor preço por
Global. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para prestação de serviços especializados
e continuados de Administração e Gerenciamento, visando a Manutenção Preventiva e Corretiva para a para atender a frota do
Município de Malhada de Pedras-BA, de acordo com as especificações constantes do Edital, para o dia 22/06/2021. 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: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 22/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/06/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada
de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março
de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 006/2021 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais
Descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital,
para o dia 28/06/2021. 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: www.malhadadepedras.ba.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 28/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica:
28/06/2021, às 08:30h. JUSTIFICATIVA: Os valores dos produtos do Anexo I foram corrigidos e também teve a alteração na
quantidade de lotes que passou de 10 lotes para 09 lotes. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 34492120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada
de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março
de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de Expediente e Materiais Gráficos para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital, para o dia 25/06/2021.
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: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 25/06/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 25/06/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 018/2021 - Processo de Administrativo n.º
046/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS
UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 17 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. 04 de junho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 018/2021 - Processo de Administrativo n.º
047/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE: MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS
UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL PARA SEREM USADOS NO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 21 de junho de 2021,
às 09:00horas, 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. 07 de junho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Processo Administrativo n.º 047/2021. Pregão Eletrônico
nº 019/2021. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE:
EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR; INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; INSUMOS DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL - DIABETES; MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE; MATERIAL ODONTOLÓGICO; EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM A FINALIDADE DE
ATENDER AS NECESSIDADES PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, OBJETIVANDO
MELHOR DESEMPENHO NA REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. A Comissão de Licitações torna público que
decide SUSPENDER o certame referente ao Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2021 - SRP para revisão e retificação do Termo de
Referência e Edital caso necessário. Uma nova data de abertura será divulgada na forma da Lei. Telefone: 77 3464-2210. Endereço
Eletrônico: licitacoesmortugaba@hotmail.com. Mortugaba, 09 de junho de 2021. Anderson Dias da Rocha - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 020/2021 - Processo de Administrativo n.º
048/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: Contratação de empresa especializada em tecnologia
da informação para a implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa, Financeira e Pedagógica, com Ambiente
Virtual de Aprendizagem para aulas síncronas e assíncronas, para a Secretaria Municipal de Educação de Mortugaba e Unidades
de Ensino Municipais. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 de junho de
2021, às 09:00horas, 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. 10 de junho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 021/2021 - Processo de Administrativo n.º
049/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME ANEXO I. Prefeitura Municipal
de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 de junho de 2021, às 10:30 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. 10 de junho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 022/2021 - Processo de Administrativo n.º
051/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL. AQUISIÇÃO DE: EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE USO HOSPITALAR;
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO; INSUMOS DAASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA MUNICIPAL – DIABETES; MOBILIÁRIO,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, ATENÇÃO
BÁSICA EM SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; MATERIAL ODONTOLÓGICO; EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA FUNCIONAMENTO
DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE SAÚDE MUNICIPAL, OBJETIVANDO MELHOR DESEMPENHO NA REALIZAÇÃO DOS
TRATAMENTOS DOS PACIENTES E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE - SUS. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 29 de junho
de 2021, às 08:30horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará
recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das
08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 11 de junho de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 023/2021 - Processo de Administrativo n.º 052/
2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de urnas
funerárias e seus componentes para o Município de Mortugaba-Ba. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro
municipal, torna público que no dia 30 de junho de 2021, às 09:00horas, 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. 15 de junho de 2021. ANDERSON
DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

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.
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Jornal Tribuna do Sertão
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RUI COSTA ENTREGOU REQUALIFICAÇÃO DE MAIS
DE 24KM DA BA-142, ENTRE TANHAÇU E ITUAÇU
O governador Rui Costa
(PT) esteve na região da
Chapada Diamantina, na
sexta-feira (04), onde cumpriu
agenda de entregas nos
municípios de Tanhaçu e
Ituaçu. Primeiro em Tanhaçu, o
chefe do executivo baiano
entregou a requalificação de
mais de 24km da BA-142
entre as duas cidades. O
investimento de R$ 10 milhões
beneficia 235 mil habitantes
que vivem nos municípios de
Andaraí, Mucugê, Barra da
Estiva, Ibicoara, Ituaçu, Tanhaçu, Itaberaba, Iaçu, Marcionílio
Souza e Itaetê. A estimativa é
de que 1.900 veículos circulem diariamente pela via.
"Hoje estamos entregando
mais um trecho de uma grande obra, que é um sistema
viário de toda a região da
Chapada", explicou o governador. O secretário estadual de
Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, falou sobre esta obra
macro de recuperação de
420km, que conta com investimento total de R$ 120 milhões.
"O trecho de 24km entregue
hoje faz parte deste contrato
maior que engloba a recuperação de 420km de rodovia
na região. A obra oferece mais
segurança à população e
facilita o escoamento de
cargas".
Ainda em Tanhaçu, o
governador Rui Costa visitou
a Escola Estadual Antônio
Carlos Magalhães e esteve
acompanhado pelo secretário
de Educação, Jerônimo Rodrigues. "Durante visita ao município, recebemos demandas de
outras obras. Por isso, anunciei
a ampliação e modernização
do colégio e o início da obra

O investimento de R$ 10 milhões e beneficia 235 mil habitantes que vivem na região. A estimativa
é de que 1.900 veículos circulem diariamente pela via. (Foto: Divulgação)

de uma adutora que vai trazer
água da Barragem de Cristalândia para resolver, definitivamente, o abastecimento de

Tanhaçu e das comunidades
do entorno da sede da cidade.
O investimento para a obra da
adutora será de R$ 24 mi-

lhões", revelou.
Já em Ituaçu, Rui entregou
o novo Sistema Integrado de
Abastecimento de Água que

vai atender as localidades de
Baraúnas, Várzea da Pedra,
Jurema, Abóbora, Lagoa dos
Patos, Várzea Comprida, Olhos
D`Água do Meio, Pé da Ladeira, Lagoa da Laje e Tróia. A
ação contou com investimento
de R$ 7 milhões e o trabalho
foi coordenado pela Companhia de Engenharia Hídrica
e Saneamento da Bahia (Cerb),
vinculada à Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (SIHS). O
chefe da pasta, Leonardo Góes,
explicou que o sistema será
gerido pela Central de Associações de Seabra e beneficiará
1.500 famílias "O sistema
passou pela fase de testes e já
está em operação. A transferência da gestão para a Central
será realizada ainda neste
mês".
A agenda no município
também contemplou a entrega
da pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial das ruas João Pereira da
Cruz, Rita de Cássia dos Santos
Pereira, Artur Oscar Santos,
João Honório dos Santos,
Anísio da Silva Pirese Avenida
Gonçalo Santos Pereira. A
obra, que contou com um
investimento de mais de R$
600 mil, foi executada pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
(Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Urbano (Sedur), em parceria
com a Prefeitura. O governador
Rui Costa ainda assinou ordem
de serviço para a Secretaria da
Educação do Estado construir
uma unidade escolar, com dez
salas de aula, que irá sediar o
Colégio Estadual Frei Pedro
Tomas Margallo.

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

