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FRENTE INTEGRA SUDOESTE: UPB ANUNCIA
MOBILIZAÇÃO PELA CONCLUSÃO DA FIOL
"Precisamos urgente nos
unir. Nós teremos uma Bahia
antes e depois da ferrovia", declarou o presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB)
e prefeito de Jequié, Zé Cocá,
sobre a necessidade de dar
andamento às obras da Ferrovia de Integração Oeste Leste
(Fiol). O chamamento aos
prefeitos foi feito na sexta-feira
(30), durante o lançamento da
Frente Integra Sudoeste (FIS),
em Vitória da Conquista. No
evento, que contou com prefeitos de dezenas de municípios da região, Zé Cocá
informou que estaria com o
ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, na terça-feira
(03) para pedir o comprometimento do governo federal com
a conclusão da obra que,
segundo ele, vai alavancar o
desenvolvimento da região,
rica em minério de ferro.
"Não existe ter um investimento da magnitude da ferrovia oeste leste, que será um
vetor de desenvolvimento da
Bahia e, infelizmente, está
parado, com pessoas saqueando trilhos e material da
obra", lamentou o gestor ao
destacar ainda que a UPB

O presidente da UPB e prefeito de Jequié, Zé Cocá, se reuniria com ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Freitas, na terça (03). (Foto: Divulgação / UPB)

realizaria uma reunião de prefeitos com a bancada baiana
de deputados e senadores, em
Brasília, no dia 4, para solicitar
o apoio à pauta dos municípios. "Precisamos chamar os
nossos parlamentares para que
eles entrem nesse debate.
Temos que aproveitar os
deputados federais da Bahia
para que a gente discuta o

fortalecimento da região
Sudoeste", pontuou.
A criação da FIS é, de
acordo com a prefeita de
Vitória da Conquista, Sheila
Lemos, um passo importante
para que os gestores municipais possam se unir em prol
da retomada do desenvolvimento do Sudoeste, visto que
a região possui mais de 2

milhões de habitantes e tem
potencial para a implantação
de grandes projetos, os quais
poderão promover a volta do
crescimento econômico, gerando mais empregos e renda
para a população.
Segundo a prefeita de
Vitória da Conquista, Sheila
Lemos, e o prefeito de Guanambi, Nilo Coelho, a Frente

Integra Sudoeste será uma
instância política formada por
gestores municipais com o
propósito de viabilizar grandes
projetos e investimentos,
visando o fortalecimento da
região. "Agradeço, Zé, o apoio
que você nos deu. A gente
quer união, não é um movimento político, vamos fazer um
evento suprapartidário, defendendo a região Sudoeste
porque o que precisamos é
isso, nos unir para trazer o
desenvolvimento conjunto",
afirmou a prefeita Sheila.
A FIS foi planejada em
conjunto da prefeita de Conquista com o prefeito de
Guanambi, Nilo Coelho, que
também defendeu unir não só
a Bahia como o Brasil para
atravessar o que ele chamou
de "momentos difíceis". Ele
também reclamou dizendo: "A
duplicação da 116 está dormindo, a ferrovia andando a
passos de tartaruga. Precisamos
nos unir pelo desenvolvimento
da região". Entre os prefeitos
presentes que compõem a
frente também compareceu o
vice-presidente da UPB e
prefeito de Belo Campo, José
Henrique Tigre, o Quinho.

FÁBIO VILAS-BOAS PEDE EXONERAÇÃO DA SECRETARIA DA
SAÚDE DA BAHIA; SUBSECRETÁRIA ASSUME INTERINAMENTE
O cardiologista Fábio VilasBoas entregou, na terça (03),
uma carta com pedido de
exoneração do cargo de Secretário Estadual da Saúde (Sesab),
que ocupava desde janeiro de
2015. A solicitação foi aceita
pelo governador Rui Costa (PT).
Na carta, o médico agradeceu a confiança do governador que lhe fez o convite e
que "me deu a oportunidade
de contribuir para uma verdadeira revolução na saúde

visando atender a quem mais
precisa". Fábio também de
desculpou por episódios
recentes envolvendo a empresária Angeluci Figueiredo.
O governador Rui Costa
agradeceu pelo empenho com
que o médico conduziu a pasta
durante sua gestão. O substituto de Fábio Vilas-Boas será
anunciado nos próximos dias.
Interinamente, a Sesab será
conduzida pela subsecretária
Tereza Paim.
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ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS - ‘O SILOGEU’

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

PARA QUE SERVE A POESIA?
(TRILOGIA, PARTE 1)
Com Fabiano Cotrim,
Dialogando com Tânia Martins e Luzmar Oliveira

E não te esqueças, meu coração, que as coisas
humanas apenas mudanças incertas são.
Arquíloco (séc. VIII A.C.)
Salve todxs!
Dispensar um pouco de atenção aos cômpares
da confraria tem sido uma obrigação que venho
cumprindo com prazer. Motivações várias modelam
esse compromisso, sendo uma das principais, a
manutenção do meu ad aeternum, que significa o
período em que estarei gozando das prerrogativas de
ser membro da Academia Caetiteense de Letras.
Confesso que tais prerrogativas têm-me feito bem,
embora não saiba claramente quais são elas. Então,
adentro nessa metalinguagem afetiva e dou-me a
escrever para consumo interno da academia. Seria
algo como escrever sobre a escrita para uma
agremiação de escribas.
Aqui, o primeiro desafio é escrever na primeira
pessoa, depois de anos de exclusividade nos
argumentos da dissertação, sem lirismo, sem
emotividade, sem poesia, sem narrativas, textos nos
quais a indeterminação do sujeito é regra pétrea, não
se deve personalizar nem o autor nem o leitor.
Recursaram-me os diálogos para driblar aquela
regra, sempre nomeando confrades ou confreiras que,
entendo, poderiam valorizar a interlocução com
abalizadas opiniões ou, ainda, trazer a poética que
me falta para o tecido que as letras tramam enquanto
pedalo o tear.
Não foi sem propósito que trouxe à tela as
prerrogativas do meu ad aeternum, para, com uma
indagação, retomar uma proposição feita ao coletivo
dos membros. Qual proposição? Já explico, mas,
pela ordem, a indagação primeiro, esta: para que
serve a Academia?
O confrade ativo já percebeu onde quero chegar
e chego. Agora revelando a proposição. Como um
vulcão, que dorme a maior parte do tempo, de vez
em quando as atividades literárias na academia se
intensificam, resultando em profícua produção. Num
desses momentos, propusemos que os acadêmicos
escrevessem um ou dois parágrafos ou gravassem
um áudio com uma resposta para uma questão
semelhante a que fecha o parágrafo anterior: para
que serve a poesia?
Pasmem, amantíssimos confrades e confreiras,
apenas dois, de mais de quarenta que somos, tiveram
a cortesia de responder, agradecendo-os, declino de
nomeá-los, informando-os que, oportunamente, tais
contribuições serão veiculadas no Phodcast, o único
com ph mas você pronuncia como quiser, assim que
a pandemia der uma folga mais confortável e segura.
In front of so low answer rate, measures were
taken by myself. Quedei-me a cuidar, pois, de fazer

as correrias atrás de responder ambos os “para que
serve?”, a academia e a poesia. Acredito que as respostas
para uma servirão, de bom caimento, na outra.
Como num DeLorean, dominei o paradoxo
temporal, até o ano 0001 da era cristã, para encontrarme com o Poeta Ovídio, um dos grandes, dos maiores.
Ao lado de Virgílio e Horácio, Publius Ovidius Naso
completa a tríade canônica da literatura latina. Já
houvera estado, outrora, com Ovídio, à época
estudava métrica e perseguia informações acerca dos
dísticos elegíacos e a poesia performática, empeleita
que foi concluída com sucesso, entretanto, desta
feita, eu queria uma abordagem mais prosaica, mais
pessoal, um toque de brothers na parada, seria muito
difícil, o cara era uma celebridade pelos boqueirões
dos Apeninos. Chegando perto, percebi que o poeta
era mesmo poeta, era boêmio, farrista, raparigueiro,
gilete, maconheiro, baladeiro, um monte de
fuleiragem, mas com a suntuosa grandeza de ser
poeta, e agradava, viu!? Era um tempo que não se
queimavam poetas nem livros.
Particularidades à parte, pra não perder o foco e
com roteiro do Cêro, virei para Ovídio
e perguntei:
– Ô Dinho, você, que é barão, cheio das moedas,
me diga lá, meu irmão, para que serve
a poesia?
Dinho, desandou a esparramar um latinório, dei
logo um brake.
– Pera, Dinho, deixa eu botar no google! Atalhei.
– De boas, teacher. Mas vou-lhe dar a idéia. Tem
tudo a ver com as musas, se a poesia fosse um
apartamento funcional em Brasília serviria para
“comer gente”, sacou, brother?
Achei aquilo uma infâmia e tasquei-lhe, na lata:
– Porra véi, que miséra é essa? Eu aqui falando
sério, e você vem com piadinha de curral!
– Ok, brother. Falou em latim, com um sorriso
de malaco e prosseguiu.
Agora você pega a visão que é rocha,
O poeta pare o poema e posta
A galera gosta e do gosto da galera
É o poeta quem gosta, mas haverá quem desgosta
– Entendi foi nada, nessa cabeça de leitoa. Falei
e Ovídio respondeu.
“...dummodo sic placeam, dum toto canter in
orbe, quod volet, impugnent unus et alter opus!”
Aquietem-se, caríssimos cômpares, por nós, já
fui ao google e descobri que uma coisa é uma coisa
e, em latim, é a mesma coisa, vejam a tradução:
“...contanto que eu agrade, contanto que eu seja
elogiado em todo o mundo, um ou outro, se quiser
que ataque meu poema!” E eu, cá comigo, cismei:
Ovídio véi né mole não, além de dar serventia pra
poesia, ainda deu uma esnobada na crítica. Calei.
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ENVELHECER BEM
É SER INSPIRAÇÃO
Envelhecer bem é uma arte. Todos queremos envelhecer
com saúde, com disposição e felicidade. Quem poderia
pensar diferente disso?
Mas o fato é que nem sempre isso acontece. A velhice
carrega a idade, o peso da vida, das marcas deixadas e
sofridas, dos prazeres e dos desprazeres, dos acertos e dos
erros. De fato, a idade não vem sozinha, ela carrega tudo.
Felicidade rima com velhice quando a sabedoria se
estabeleceu como a capacidade de lidar bem com a vida e
com as coisas.Quem envelhece bem é inspiração para os
demais.
Nós envelhecemos como vivemos. Se você vive bem
envelhecerá bem e quem vive mal envelhecerá mal.
Envelhece bem quem reparte sua vida com os outros, quem
ama, quem acolhe, quem perdoa, que não carrega raiva e
rancor e nem alimenta sentimento de culpa.
Vive bem quem apreende todos os dias e sempre está
aberto ao crescimento humano, mental e espiritual.
Você, como se vê e como se sente hoje? Santo Agostinho
dizia que começamos a envelhecer desde o nascimento e
esse processo dura toda a vida. Podemos comparar essa
arte com a natureza. A primavera é o tempo do desabrochar
da vida, da jovialidade e da vivacidade.
A plenitude da vida é o tempo de verão.
O outono é a colheita e o inverno é o tempo do repouso,
da quietude e do descanso, para que a nova vida possa
surgir.
Esse amadurecimento é arte e arte se aprende, se busca
e se aperfeiçoa a cada dia.
Por isso, viva bem! Desfrute dessa arte!
Pa dr
ozzo
dree Ezequiel Dal PPozzo
contato@padreezequiel.com.br
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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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DOM BASÍLIO: SOLTURA DE ÁGUA DOMINOU PAUTA DA
SESSÃO DE REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
Na quinta-feira, dia 05, foi
realizada a sessão de reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores de Dom Basílio. A sessão
contou com as presenças dos
vereadores Gonçalo, Ney da
Van, Luiz Eugênio, Zory Oliveira,
Edy Frutas, Gelson Caires e
Zilmar Chaves. Ausentes os
vereadores Lôro e Núbia. Na
oportunidade, apesar de se tratar
de uma sessão solene, os
vereadores externaram a sua
preocupação com falta d'água
que atinge os produtores rurais
e ribeirinhos, bem como com a
demora na soltura da água que
está alocada na Barragem Luiz
Vieira para este fim.
Primeiro a fazer uso da
palavra na sessão, o Vereador
Edy Frutas defendeu ser preciso
uma união de todos para
viabilizar a soltura de água para
salvar as lavouras dos pequenos produtores rurais, ressaltando que existem 2,3 milhões
de metros cúbicos alocados e
que ainda não foram liberados.
Falando em seguida, o Presidente Gonçalo ressaltou ter

participado recentemente de
uma reunião com o prefeito e
autoridades em busca de uma
solução, mas que infelizmente
ainda não conseguiram, afirmando que a gestão municipal
e a Câmara de Vereadores
estão empenhados em busca
de uma solução.
A Vereadora Zory Oliveira
também destacou o empenho
da gestão municipal e ressaltou que a solução depende do
esforço de todos. Ela destacou

que esteve na ADIB para pedir
uma cópia do regimento da
comissão que gere os recursos
hídricos, mas não conseguiu
e precisou recorrer aos antigos
membros para ter acesso ao
documento. Ainda segundo a
vereadora, a comissão não
está respeitando o regimento
e está prejudicando os produtores de Dom Basílio.
O Vereador Zilmar Chaves
também externou a sua preocupação e ressaltou o em-

penho da gestão municipal na
busca de uma solução, ressaltando ser preciso ter muito
cuidado com as informações
falsas que circulam nas redes
sociais e que só fazem confundir e causar pânico. O Vereador Gelson Caires, por sua vez,
defendeu a união de esforços
de todos para garantir que os
direitos dos produtores de
Dom Basílio sejam respeitados.
O Vereador Ney da Van
também externou a sua preo-

cupação e se colocou à disposição para participar das
reuniões e movimentos em
busca da garantia dos direitos
dos produtores de Dom Basílio. Já o Vereador Luiz Eugênio
elogiou o empenho dos membros de Dom Basílio na comissão, enfatizando que os produtores estão muito preocupados
e aflitos com essa situação. Ele
destacou ainda que a agricultura irrigada é a principal fonte
de renda do município.

LIVRAMENTO: COMPLEXO ESPORTIVO FOI INAUGURADO
No sábado (31), o prefeito
Ricardinho Ribeiro inaugurou
o Complexo Esportivo do Taquari. O complexo, que atenderá moradores dos bairros do
Taquari, Benito Gama e região,
conta com um campo de
futebol equipado com alambrados, banco de reservas, banheiros e vestiário, um minicampo,
uma quadra de areia, uma quadra poliesportiva, uma academia de ginástica e uma pista
para caminhada e corrida. Na
cerimônia de entrega, também
estiveram presentes a viceprefeita Joanina Sampaio, o
deputado estadual Marquinho
Viana, secretários e servidores
municipais e populares.
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BRUMADO: PREFEITO EDUARDO VASCONCELOS
ACOMPANHA 1º DIA DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Em vídeo publicado em
suas redes sociais, o prefeito
de Brumado, Eduardo Vasconcelos (PSB), comemorou o
retorno das aulas presenciais
na rede municipal de ensino,
que estavam suspensas há mais
de 1 ano devido à pandemia
de Covid-19.
"É com grande alegria que

quero registrar esse dia, esse
26 de julho de 2021, Dia de
Nossa Senhora Santana, padroeira das professoras, em
que nós começamos as aulas.
Considero um presente para
mim como prefeito de Brumado. Hoje é meu aniversário,
estou fazendo 75 anos, e é
com grande alegria que vejo a

retomada das aulas", declarou
Eduardo.
Na segunda-feira (26), o
prefeito, acompanhado do Se-

cretário Municipal de Educação, João Nolasco, esteve
pessoalmente na Escola Municipal Idalina Azevedo acompa-

nhando o retorno. Segundo
Nolasco, mais de 20% dos
estudantes estiveram presentes
pessoalmente.

PREFEITO DE CACULÉ ENVIA PROJETO DE REAJUSTE
DOS AGENTES DE SAÚDE PARA CÂMARA DE VEREADORES
Na segunda-feira (02), o
prefeito de Caculé, Pedro Dias,
encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei (PL)
n° 010/2021, que tem como
objetivo conceder de forma
imediata o acordo com o Piso
Salarial Nacional dos Agentes
de Saúde e de Endemias do
quadro efetivo do município.
Caso o PL seja aprovado,
direciona o pagamento do
valor correspondente ao Piso
para a folha do mês de agosto
de 2021. O reajuste será
direcionado aos servidores
efetivos do cargo de Agente
Comunitário e Agentes de

Endemias, ou seja, o piso
salarial tratado no Projeto de
Lei somente será pago aos
agentes que ingressaram na
administração pública através
de concurso público. O pagamento do Piso Nacional foi
estabelecido para a categoria
através da Lei Federal nº
13.708, de 14 de agosto de
2018.
Caso aprovado, o reajuste
será pago aos agentes que
ingressaram na
administração pública
através de concurso
público. (Foto: Divulgação)
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LIVRAMENTO: PREFEITO RICARDINHO ENTREGA CAMPO
DE FUTEBOL AOS MORADORES DO BAIRRO BARRIGUDA
No sábado (31), a Prefeitura
de Livramento de Nossa Senhora entregou aos moradores
do bairro Barriguda um novo
campo de futebol. O antigo
campinho improvisado em que
os jovens do bairro praticavam
o esporte foi desativado, já que
no local foi construída a Escola
Municipal Gonçalves de Assunção. Na época, o prefeito
Ricardinho Ribeiro prometeu
aos moradores a construção de
um novo campo, que agora
conta com murada, bancos de
reservas, traves, redes e bola.
Além do prefeito, vereadores,
secretários e servidores municipais, além de diversos
populares estiveram presentes
no ato de entrega.

Além do prefeito, vereadores, secretários e servidores municipais, além de diversos populares estiveram presentes no ato de entrega.

QUADRA DA ESCOLA HUMBERTO LEAL É INAUGURADA

A Prefeitura de Livramento
de Nossa Senhora, através da
Secretaria Municipal de Educação, entregou à Escola
Municipal Humberto Leal,
localizada no bairro Taquari,
uma quadra poliesportiva

coberta, com banheiros e
vestiários, para que a comunidade escolar pratique esportes
e realizem reuniões, comemorações, apresentações e diversas
outras atividades extraclasses. O
ato de entrega contou com a

participação do prefeito Ricardinho Ribeiro, que esteve
acompanhado da vice-prefeita
Joanina Sampaio, do deputado
estadual Marquinho Viana, de
secretários e servidores municipais, além de populares.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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TCM MULTA PREFEITO EM POR IRREGULARIDADES
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM-BA) acataram
denúncia apresentada contra
o prefeito de Palmeiras, Ricardo
Oliveira Guimarães, em razão
de irregularidades na contratação da empresa "C. Construções e Serviços" para execução
de serviço de limpeza urbana,
durante os exercícios de 2017
e 2018. O relator do processo,
conselheiro José Alfredo Rocha
Dias, imputou ao prefeito uma
multa no valor de R$ 7 mil.
A denúncia foi apresentada pelo vereador Kléber Alves
Ferreira Fernandes, indicando
que o prefeito de Palmeiras teria
descumprido determinação do
TCM - exarada no Processo TCM
nº 09330-17 - ao não promover, no prazo de 90 dias do
trânsito em julgado daquela
deliberação, a realização de
processo licitatório para a

contratação de empresa para a
limpeza urbana do município.
O vereador ainda apontou que,
mesmo diante de inúmeros
requerimentos formulados pelos
representantes do Poder Legislativo de Palmeiras, o prefeito
não teria apresentado as
planilhas de medição com as
"especificações/identificações
dos veículos envolvidos com
respectivos valores e quilome-

tragem rodada, relação nominal de fiscais e empregados
prestadores de serviços com
respectivas funções da empresa, valores dos insumos e da
mão de obra, boletins de
medição etc."
O prefeito, em sua defesa,
conseguiu comprovar que,
após a dispensa emergencial
realizada no início do exercício de 2017 e considerada

A Câmara de Vereadores
de Livramento de Nossa
Senhora retomou, de forma
remota, a realização das
sessões ordinárias no último
dia 02. Desde março do ano
passado as sessões estão
sendo realizadas sem presença
de público, devido à pandemia
de Covid-19.
Os vereadores continuarão acessando e participando
através da plataforma digital,
"plenário virtual", para discussão e votação dos projetos de
leis e demais proposições. O
Presidente da Casa, o vereador
Ronilton Carneiro Alves (REDE), reafirmou que a medida
continuará sendo aplicada até
redução significativa da pan-

demia. As sessões continuarão
sendo transmitidas, às terçasfeiras, a partir das 18h.
Através da Assessoria de
Comunicação da Casa os
parlamentares são comuni-

cados sobre reuniões, sessões
e audiências, além da pauta de
votação. Momentos antes do
início das sessões o link de
transmissão é encaminhado
para cada vereador.

ilegal pelo TCM, foi realizado
Pregão Presencial nº 19/2017,
do qual resultou a celebração
de novo contrato com a "C.
Construções e Serviços". No
entanto, o conselheiro José
Alfredo constatou a utilização
irregular no procedimento do
"Sistema de Registro de Preços
- SRP", que é incompatível com
a contratação de serviços de
natureza contínua. Também
foram identificadas, como
irregularidade, a ausência de
pesquisa de preços no Pregão
Presencial nº 19/2017; o não
detalhamento de maneira
adequada e completa do
serviço constante da planilha
orçamentária da prefeitura,
trazendo tão somente a informação de se tratar de "Coleta
de resíduo sólido em locais de
difícil acesso"; a não designação

de representante da administração para acompanhar e fiscalizar
a execução do contrato; e a
ausência de ateste da fiscalização nos boletins de medição.
A relatoria ainda considerou indevida a utilização do
pregão presencial, vez que o
TCM orienta a utilização
preferencial do pregão eletrônico, o qual apresenta inúmeras vantagens para a administração pública, entre elas a
ampliação do número de
concorrentes e a redução no
preço das contratações. O
procurador Danilo Diamantino, do Ministério Público de
Contas, se manifestou pela
procedência parcial da denúncia, com aplicação de multa
proporcional às irregularidades listadas no processo. Cabe
recurso da decisão.

CONTAS 2020:
LIVRAMENTO: CÂMARA DE
TCE
APROVA
CONTAS
VEREADORES RETOMA SESSÕES
DE
RUI
COSTA
LEGISLATIVAS APÓS RECESSO

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) aprovou,
em sessão ordinária virtual realizada no dia 03, as contas
do Governo do Estado, sob a responsabilidade do governador Rui Costa (PT), relativas ao ano de 2020. Com o
placar de 5 votos a 1 o colegiado de conselheiros
recomendou a aprovação das contas que seguem para
apreciação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa
da Bahia (AL-BA). A relatoria do processo ficou com a
conselheira Carolina Matos Alves Costa, que votou
recomendando a aprovação das contas, com ressalvas.
Acompanharam a relatora os conselheiros Marcus Presídio,
Inaldo Araújo, João Bonfim e Antonio Honorato. Contra a
aprovação votou o conselheiro Pedro Lino. Participaram também da sessão o procurador geral do Estado da Bahia, Paulo
Moreno, e o procurador geral do Ministério Público de
Contas do Estado, Tarciso Carvalho.
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GUABAMBI: PREFEITURA DIVULGA PROJETO DO CEASAG

A Prefeitura de Guanambi
tornou público detalhes do
projeto da Central de Abastecimento de Guanambi (CEASAG), que foi anunciado
oficialmente no dia 19/07. O

prefeito Nilo Coelho (DEM)
afirmou que tem pressa para a
construção do CEASAG, já que
essa obra "será um grande
marco para o comércio local e
regional, capaz de incrementar

O CEASAG será construído num terreno de 30 mil metros quadrados, que está estrategicamente
localizado entre a BR-122 e o Anel Rodoviário, na saída para Pindaí. (Fotos: Divulgação)

a geração de emprego e renda
à nossa cidade".
O espaço, um terreno de
30 mil metros quadrados, está
estrategicamente localizado
entre a BR-122 e o Anel
Rodoviário, na saída para
Pindaí, em uma área considerada comercial, industrial e
de fácil acesso, que possibilita
carga e descarga de forma

rápida e segura, com entrada
pela BR e saída pelo anel viário,
sem necessidade de manobra
interna.
Quando o Ceasa estiver
em operação, todos os comerciantes de frutas e verduras da
feira livre que trabalham com
o atacado, serão realocados
para a nova estrutura, abrindo
espaço para os comerciantes

e consumidores do varejo.
Na ficha técnica, o arquiteto Michel Macêdo é creditado pelos projetos de
arquitetura e hidrossanitário;
enquanto o projeto de estrutura é assinado por Janio lima
Bonfim; o elétrico, por Eleno
Nolasco; a planilha orçamentária, por Alex Trindade; e
o Render, por Arnaldo Filho.

RUI COSTA ANUNCIA NOMEAÇÃO DE PROFESSORES
E NOVA CONVOCAÇÃO REDA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO
O governador Rui Costa
(PT) anunciou, durante a
edição do Papo Correria do dia
03, a nomeação de 312 novos
servidores da Educação, que
será publicada no diário oficial
(DOE) desta quinta-feira (05).
Serão 277 professores e 35
coordenadores pedagógicos
que foram convocados no dia
16 de junho de 2021. Segundo o governador, a posse
acontece em até 30 dias, e até
setembro, os professores e
coordenadores pedagógicos
deverão assumir as suas
funções nas escolas. Com este
quantitativo, o certame totalizará 2.630 docentes e 652
coordenadores nomeados.
Na semana passada, a
Secretaria da Educação do
Estado (SEC/BA) convocou
214 professores da educação
profissional e tecnológica do
estado, aprovados também na

Com este quantitativo, o certame totalizará 2.630 docentes e 652 coordenadores nomeados.

seleção Reda. Os nomeados
vão atuar em Salvador e em
outros 26 municípios do
Estado. São docentes das
disciplinas de Biologia, Física,
Geografia, Filosofia, História,
Inglês, Português, Matemática,
Sociologia, Arte e Educação
física. Os nomeados poderão

tomar posse imediatamente. Os
277 professores e 35 coordenadores precisam comparecer
à sede da Secretaria da Educação ou no Núcleo Territorial
de Ensino (NTE), de acordo
com o local onde vão atuar,
no prazo máximo de 30 dias.
Os professores e coorde-

nadores vão atuar nas cidades
de Salvador, Feira de Santana,
Vitória da Conquista, Teixeira
de Freitas, Caetité, Ribeira do
Pombal, Seabra, Itabuna, Valença, Santo Antônio de Jesus,
Eunápolis, Jacobina, Serrinha,
Amargosa, Juazeiro, Itaberaba,
Senhor do Bonfim, Irecê,

Itapetinga, Barreiras, Macaúbas,
Ipirá, Jequié, Santa Maria da
Vitória, Paulo Afonso, Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa.
Ainda na live, para o
interior do estado, Rui anunciou que na próxima sexta-feira
(06), em Jequié, dará a ordem
de serviço para a construção
do Hospital Prado Valadares
3, que terá uma nova unidade
de pediatria. Por fim, o enfrentamento da Covid-19 na Bahia
também foi pauta do programa.
O governador destacou a
queda no número de casos
ativos da doença na Bahia e a
redução da taxa de ocupação
de leitos de UTI no estado em
relação à última semana. "Hoje
o número de casos ativos é
de 4.266. São 3 mil casos a
menos que na terça-feira
passada", pontuou o governador, que também ressaltou
a importância da vacinação.
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GUAJERU: PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO PARTICIPAM DA JORNADA PEDAGÓGICA 2021

Na segunda (26), a Prefeitura de Guajeru, através da
Secretaria Municipal de Educação, realizarou a abertura da
Semana Pedagógica 2021 com
o Sarau da Educação. Os
professores da rede municipal
de ensino foram recepciona-

dos pelos seus alunos e exalunos com música, poesia,
cordel e dança e diversas
apresentações, supervisionadas por Genilda Brito.
"Os professores têm uma
rotina pesada de trabalho com
as atividades pedagógicas não

presenciais e, por isso, merecem o carinho, cuidado e
respeito do Governo de
Guajeru", explica o prefeito
Jilvan 'Galego' Teixeira.

As atividades continuaram
em cada escola até sexta-feira
(30) com uma programação
diversificada. No dia de encerramento foi realizada uma

edição especial da minissérie
'O Auto de Santa Rosa', que
foi transmitida ao vivo pelo
Instagram e Facebook da
Secretaria de Educação.

GUANAMBI: FINALIZADA 1ª FASE DA NOVA PRAÇA JOSÉ
FERREIRA, QUE SERÁ TOTALMENTE REQUALIFICADA
Foram concluídas a primeira fase das obras da Praça
José Ferreira, localizada no centro da cidade, que consiste na
supressão da antiga estrutura,
além da drenagem do local,
com aterro de manilhas de
grande porte. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, "a edificação da nova
praça será iniciada, tão logo
seja finalizada as obras de
terraplanagem, que estão sendo realizadas". A licitação para
construção da próxima etapa
já foi finalizada e será executada pela Moriah Construtora.
O projeto prevê uma ampla
requalificação, que dará lugar
a um novo espaço público,
dotado de muitas árvores,
arrojado trabalho de drena-

gem, estacionamento, com
traçado e arquitetura contemporânea e que atende a todos
os requisitos técnicos. "Esta
ação não se esgota além do
projeto de requalificação, o
principal objetivo é gerar um
efeito transformador das áreas
vizinhas, modernizando uma
região importante da cidade",
afirma o secretário da pasta,
Michel Macedo.
Segundo o prefeito Nilo Coelho, "o projeto pretende inserir na região central de Guanambi uma média de 200
novas vagas para estacionamento de veículos, além disso, o
local contará com novo paisagismo, iluminação em LED e a
construção de dois conjuntos
de banheiros públicos".

Na Praça José Ferreira
funcionou o gerador de
energia elétrica da cidade, o
antigo Banco Baneb e até hoje
funciona o Fórum Juiz Eduardo

Daltro de Castro, várias clínicas
médicas, hospital, hotel, vários
estabelecimentos comerciais e
algumas residências. A primeira urbanização da praça foi

realizada em 1968 na gestão
de Jonas Rodrigues e a segunda, com a atual estrutura,
no ano de 1987, pelo então
prefeito Gileno Donato.
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GUAJERU: PREFEITO
CACULÉ: SEMEIA REÚNE
ENTREGA VEÍCULO AGRICULTORES PARA DISCUTIR
PARA SETOR DE SAÚDE
LOGÍSTICA DO PAA 2021

O prefeito Jilvan 'Galego' Teixeira (PSD) participou, na sexta
(23), da 3ª Feira da Agricultura Familiar de Guajeru, ao lado
dos deputados Vitor Bonfim (PL) e Charles Fernandes (PSD), do
vice-prefeito Gilberto Cangussu, além de vereadores, lideranças
políticas e comunitárias, agricultores familiares, secretários
municipais e membros da equipe do Governo Municipal. No
local, o prefeito Galego entregou um veículo Fiat Mobi à
Secretaria Municipal de Saúde visando a melhoria da prestação
dos serviços e proporcionar conforto e segurança para pacientes
e acompanhantes que precisam se deslocar para os outros
municípios para realizar exames e consultas.

A Prefeitura de Caculé,
através da Secretaria de Desenvolvimento, da Agricultura e do
Meio Ambiente (SEMEIA),
realizou o evento de abertura
do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), que contou
com a participação de produtores e produtoras rurais
pertencentes à região de
Caculé, para dialogarem sobre
as normativas referentes ao
PAA 2021, na terça-feira (27).
Segundo o Secretário da

pasta, Joaquim Silva, "a participação da população produtora
faz do programa algo ainda
mais valioso e de extrema
importância para a gestão e
todos que são beneficiados
direta e indiretamente" e "que
é necessário que exista um
compromisso por parte do
fornecedor, para que o alimento seja entregue com total
qualidade e dentro dos prazos
estabelecidos."
O PAA é um programa que

incentiva a compra e doação
simultânea de alimentos oriundos da agricultura familiar, para
serem destinados à mesa
daqueles que mais precisam,
por meio dos serviços de
assistência social, merenda
escolar, entre outras formas. O
PAA conta com incentivo do
Governo Federal, do Governo
do Estado e da Prefeitura
Municipal, através da SEMEIA,
do CRAS, da COOTRAF e do
Clube de Mães.

PREFEITURA DE PARAMIRIM ADQUIRE 2 VEÍCULOS NOVOS
A Prefeitura de Paramirim
adquiriu, com recursos próprios, 2 caminhonetes Fiat Strada 0 Km para reforçar a frota
municipal. Os veículos serão
destinados às Secretarias
Municipais de Infraestrutura e
de Educação. Ao todo, foram
investidos R$ 160 mil. Em
publicação nas redes sociais,
na terça-feira (27), a Prefeitura
de Paramirim destaca "que
desde o início de 2017, o
Governo Municipal vem investindo na recuperação da
frota de veículos do município,
uma vez que naquela época
não encontrou sequer um carro
em condições de uso, como
bem foi exposto para população na Praça Érico Cardoso. De lá para cá já foram
adquiridos dezenas veículos,
entre motos, carros, ônibus e
máquinas pesadas."
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LIVRAMENTO: APRESENTADA O.S. BRUMADO: RHI
PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO MAGNESITA ABRE
E ESGOTAMENTO SANITÁRIO VAGA PARA TÉCNICO
DE SEGURANÇA JR.

Em reunião ocorrida na
terça-feira (03), a superintendente da região sul e o gerente
regional da EMBASA, Polyanna
Carvalho e Manuel Mateus,
respectivamente, apresentaram
a ordem de serviço para
elaboração de projetos básicos
de engenharia de implantação
de Sistema de Esgotamento
Sanitário da cidade de Livramento, orçado em R$ 1.203.
057,08. O encontro ocorreu
na sede da Prefeitura de
Livramento de Nossa Senhora
e contou a presença do
controlador municipal Jânio
Soares, que representou o
prefeito Ricardinho Ribeiro.
O projeto original previa

que o sistema atenderia 60%
dos lares da zona urbana.
Devido as alterações na lei,
o projeto foi readequado
para atender 90% dos lares

da zona urbana, fazendo
com que os valores de
execução da obra fossem de
R$ 20 milhões a R$ 62
milhões.

BRUMADO: FEIRA DA
AGRICULTURA FAMILIAR SERÁ
INAUGURADA NESTE SÁBADO (07)

LETICIA SIMÕES
A RHI Magnesita está com
processo seletivo aberto para
o cargo de Técnico de Segurança Jr., em sua unidade
de mineração de Brumado. Os
interessados devem se inscrever, até o dia 9 de agosto,
no site da empresa.
Para participar é necessário
ter formação técnica em Segurança do Trabalho, experiência
com pacote office e com
atividades e processos de
Saúde e Segurança do Trabalho (SST), bem como normas
regulamentadoras de SST, com
ênfase na NR 22. Entre as
principais atividades do cargo
está a fiscalização do cumprimento das leis de segurança
do trabalho pela RHI Magnesita, monitoramento das áreas
e frentes de trabalho, execução
de atividades inerentes ao

cumprimento da legislação de
segurança, conforme planejamento, dentre outras. Possuir
CNH-B e ter conhecimento
sobre o e-social, norma ISO
45001:2018 e condução de
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes na Mineração
(CIPAMIN), além de inglês
intermediário e registro no
conselho de classe do Técnico
de Segurança do Trabalho,
serão considerados diferenciais.
A RHI Magnesita oferece
como benefícios vale-transporte, assistência médica e
odontológica, vale-alimentação, restaurante no local de
trabalho, cartão farmácia,
licença maternidade de até 6
meses e licença paternidade
de até 20 dias, flexible working, previdência privada,
Gympass, Pleno Apoio (assistência financeira, jurídica e
psicológica).

A feira ocorre após negociação entre representantes dos produtores rurais, como a vereadora Verimar
do Sindicato (na foto), e a Prefeitura de Brumado. (Foto: Divulgação / Facebook)

A Feira da Agricultura Familiar de Brumado será inaugurada na manhã deste sábado, dia 07, a partir das 08h,
possibilitando que pequenos
produtores rurais comercializem seus produtos diretamente
com o consumidor. Localizada
no Mercado do bairro São
Félix, a feira ocorre após negociação entre representantes
dos produtores rurais, como a

presidente da Câmara Municipal, vereadora Verimar do
Sindicato (PT), e a Prefeitura de
Brumado, através da Secretaria
Municipal de Agricultura.
"Quero parabenizar a
todos os agricultores pelo
espaço garantido sem atravessadores, parabenizar o secretário de Agricultura Márcio
Aguiar pelo esforço e dedicação aos trabalhos de políticas

públicas de convivência. Agradecer ao prefeito Eduardo
Vasconcelos (PSB) pelo apoio.
Acreditamos que muitas coisas
ainda estão pôr vir para o
desenvolvimento do nosso
Rural, para que seja cada vez
mais sustentável e cheio de
vida", disse Verimar, que esteve
presente na reunião que
definiu o local da feira no
último dia 14/06.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 021/2021 - UASG: 983339 - O Município de Aracatu Bahia, através do Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que, o Pregão Eletrônico nº 021/2021, referente
contratação de empresa visando aquisição de 04 (quatro) veículos 0km destinados as Secretarias do Município de Aracatu - BA,
a licitação procedeu FRACASSADA, devido ao pedido de desistência da empresa participante do certame, conforme consta nos
autos do referido processo. Aracatu. 28/07/2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de baterias automotivas, conforme edital e anexos. Data: 16/08/2021. Horário:
08 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, Centro - Jacaraci/
BA, no horário de 08:00 às 12:00 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 04
de Agosto de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 028/2021-SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas Secretarias deste Município.
Entrega das Propostas: a partir de 06 de agosto de 2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/
08/2021 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
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: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 05/08/2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 - 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 013/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto:
Registro de Preços para Aquisição de material de construção e madeiras para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, conforme especificações constantes nos Anexos. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia
16/08/2021, 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. Outros atos referentes
a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial.
Jones Celho Dias, Prefeito. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 1/21-PA 67/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra remanescente e
serviços de engenharia na construção da Creche Municipal Criança é Vida Tipo B padrão FNDE - Metodologia Painel Wall
System, conforme Termo de Compromisso nº PAC2 6936/2013. Abertura da Habilitação e Propostas: 13.8.21 às 9h - horário de
Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA 27.7.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 27/21-PA 69/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagens e alimentação para atender as necessidades das
Secretarias Municipais de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 5.8.21 a 18.8.21 até as 8:30h, Abertura das
Propostas: 18.8.21 às 8:30h, Disputa: 18.8.21 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° 885976 ou na integra no
www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 5.8.21.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 - 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: 20/08/2021. 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, 04 de agosto de 2021. João Paulo da
Silva Souza-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021 - 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 010/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
futura e eventual Aquisição de Urnas e Materiais Funerários e Prestação de Serviços Funerários para atender as necessidades
de pessoas carentes do Município, 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 27/07/2021 até
05/08/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 05/08/2021, 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 009/2021 - 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 009/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro
de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Construção e Elétricos para a 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 27/07/2021 até 06/08/2021 às
08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 06/08/2021, 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 009/2021 - 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 009/2021 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de Construção e Elétricos para a atender as
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital, para o dia 09/08/2021. 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 09/08/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 09/08/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 027/2021 - Processo de Administrativo n.º
061/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, ESTRADAS E PARA RECOLHIMENTO
DE ENTULHOS NO MUNICIPIO DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna
público que no dia 11 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015,
Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo
telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 28 de julho 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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