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BA: MINÉRIO DE FERRO ATRAI NOVOS INVESTIMENTOS
Segundo dados da Agên-

cia Nacional de Mineração
(ANM), a valorização do
minério de ferro e a alta do
dólar contribuíram para que as
mineradoras baianas registras-
sem aumento no faturamento,
além de tornar o estado
atraente para investimentos.
Nos primeiros sete meses de
2021, o faturamento das
companhias atingiu a marca
dos R$ 5 bilhões, contra os R$
2,9 bilhões obtidos no mesmo
período de 2020, o que
corresponde a um crescimento
de 73% na receita.

Muito desse crescimento
no faturamento deve-se à
entrada da BAMIN, que ini-
ciou operação comercial em
janeiro deste ano e pretende
transformar a Bahia no 3º
maior estado produtor de
minério de ferro do Brasil,
tendo apresentado um cresci-
mento na produção de quase
900% no primeiro semestre de
2021, em relação ao mesmo
período de 2020 (ANM).
Atualmente, os três estados
que mais produzem minério de
ferro são Pará, Minas Gerais e
Mato Grosso do Sul. "Nós
estamos apenas raspando a
superfície. A Bahia tem um
potencial que vai muito além da
BAMIN", afirma Eduardo Leds-

ham, presidente da mineradora.
A Brazil Iron também já

produz minério de ferro na
Bahia e outras duas estão em
processo de instalação -
Tombador Iron e Colomi Iron
- e novas áreas com potencial
para produção de minério de
ferro seguem sendo prospec-
tadas pela Companhia Baiana
de Pesquisa Mineral (CBPM) e
pela Companhia Vale do
Paramirim.

 "Estudos realizados pela
CBPM mostram que o centro-
oeste baiano, onde fica Caetité,
é rico em minério de ferro,

urânio e outros minerais. Na
esteira da Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (FIOL), a CBPM
já trabalha para atrair mais
investimentos para oportuni-
dades identificadas na região
e, também, em estudos de novas
jazidas minerais a 100 km de
distância de cada lado dos
trilhos", afirma Antonio Carlos
Tramm, presidente da CBPM.

Os trilhos da primeira
etapa da vão de Caetité ao
Porto Sul, em Ilhúes, e devem
colocar a Bahia no seleto
grupo de exportadores nacio-
nais de minério de ferro, com-

modity que representa aproxi-
madamente 4% do PIB bra-
sileiro. O bom resultado do
setor também representa um
incremento de receitas para os
municípios com produção
mineral, que recebem 60% da
CFEM (Compensação Finan-
ceira pela Exploração de
Recursos Minerais), a contri-
buição paga pelas minera-
doras. Até julho de 2021 a
contribuição referente a todos
os minérios produzidos no
estado cresceu 88%, indo de
R$ 47,6 milhões para R$ 89,2
milhões, em relação ao mesmo

período de 2020.
Com exceção das pedras

preciosas, não dá para fazer
mineração com caminhão e,
por isso, além da FIOL, a Bahia
tenta garantir investimentos
para os trechos baianos da
Ferrovia Centro-Atlântica
(FCA/VLI), que está pleiteando
renovação do contrato de
concessão por mais 30 anos,
sem que antes aponte quais
investimentos foram realizados
nos últimos 25 anos de
outorga e quais projetos e
melhorias serão implemen-
tados no futuro.

BARREIRAS: GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGA
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO OESTE NESTA SEGUNDA (16)

Na manhã da próxima
segunda-feira (16), às 9h, o
governador Rui Costa (PT)
estará em Barreiras, no oeste
baiano, para entrega das obras
de ampliação feitas para
implantação da hemodinâmica
e instalação do novo necro-
tério do Hospital do Oeste
(HO). A unidade conta agora
com mais 243,54 metros
quadrados de área.

As novas instalações re-
presentam um investimento
superior a R$ 2 milhões e
beneficiarão cerca de 1 milhão

de habitantes da região que
tem o Hospital do Oeste como
referência, disponibilizando
procedimentos relacionados à
cardiologia intervencionista, a
exemplo de angioplastia,
cateterismo e implante de
marca-passo. Ainda em Bar-
reiras, o governador vai fazer
a entrega de ônibus escolares
e de um caminhão-pipa. O
assessor de imprensa Daniel
Senna vai acompanhá-lo na
agenda e estará à disposição
da imprensa através do conta-
to 71 98232-1944.
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ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS - ‘O SILOGEU’

 Por Fábio Silveira Com Fabiano Cotrim
Dialogando com Lu Bastos e Ju Ladeia

A poesia começa quando um idiota olha para o mar e diz: parece azeite!
(Cesare Pavese – Itália 1908-50)

Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!Salve todxs!

Nesta pugna de descobrir para que serve a poesia, sentimo-nos obrigados a
instalar uma Comissão Poética de Inquérito, principalmente depois que
começaram a circular, na deep web, a história, até hoje não confirmada, de um
serial killer, que aterroriza o sertão baiano, de Feira de Santana até a Lapa do
Bom Jesus, por achar obnóxia a nossa recorrente pergunta titular.
Depois dos bons resultados da oitiva com o poetaço Ovídio, fica, de antemão,
aprovado o requerimento para a convocação de poetas e outros escritores,
como investigados e testemunhas, com imediato levantamento dos sigilos de
praxe. Ficam, também, cassados, por decisão liminar estendida, todos os HC’s
que reservem o direito ao silêncio.
Frente aos fatos, a mobilização da imprensa, em todas as mídias, foi imediata
– Oh, uma nova CPI!? – borbotões de prós e contras inundaram o noticiário.
Um sem número de “especialistas” trouxeram, todos, o último argumento, the
ultimate sentence.
Por pensarem que a ‘nossa’ poética CPI investigaria os fatos ao redor do
anônimo autor da e-popéia brasileira intitulada, “Propinas por Vacinas”, um
opúsculo que estava bombando nas redes sociais, muitos tentaram desqualificar
a Comissão, todavia, outros não, de fato, interessaram-se, aplaudindo. Depois de
esclarecido que não seria parlamentar a comissão, seria poética, todos apoiaram.
O parlamento, por razões de domínio público, anda em baixa, cautelado por uns
tais políticos do centrão, gente nada confiável, envolvida com não-políticos menos
confiáveis ainda, tipo milicianos, empresários desonestos, matadores de aluguel,
militares corruptos e, com a pandemia da Covid-19, uma nova categoria de
bandido, o ladrão de vacinas, acreditem, eh phoda, viu!?
Num canal de TV por assinatura, uma chamada para uma entrevista com
Aristóteles veiculava repetidamente. O grande Ari, mas tão grande, tão grande,
onde se quer filosofia, que nem dá para chamar de Ari, tem que ser Aristóteles
mesmo. Pois é, mesmo não sendo o inventor da poesia, o renomado Aristóteles,
filósofo grego, que pisou no chão desse mundo, no século
IV a.C, foi dos primeiros a estabelecer uma didática significativa para podermos
identificar a serventia da insistentemente, desde sempre, existente poesia.
Aristóteles teorizou sobre o conhecimento humano e organizou assim: teoria,
prática e poesia – theoría, práxis kai poiesis –. O envolvimento inexorável do
filósofo com a poesia fica provado no primeiro tratado publicado para defendê-
la, chamado “Poética de Aristóteles”. Mira bien, porque, mios compadritos, se
toda atividade humana se esteia em três régios pilares e um deles é a poesia,
na visão do magnânimo pensador grego que, de quebra, ainda produziu um
tratado inteirinho sobre o tema, a poesia, certamente, há de servir para alguma
coisa. Em que pese tais informações, não pude deixar de acompanhar a entrevista
que tinha uma hashtag bombando no twitter.
Foi ali que o outro helênico, coetâneo de Aristóteles, tuitou acerca de suas
desconfianças dos poetas.
– Que outro teacher?
– Não viram? Foi Platão, aluno de Sócrates, o divisor de eras. Platão não
punha fé nos poetas, por julgá-los artistas dispersos ao que ele lacrava ser o
verdadeiro conhecimento: a filosofia. Ari retuitou: oh, coitado! Mas depois
reconheceu que Platão era também um dos maiores pensadores da

PARA QUE SERVE A POESIA?
(PARTE 2)

humanidade. Aristóteles disseminava a sua filosofia através das celebres aulas
peripatéticas, registrando-as em prosas e versos. Já Platão, parece-me que ficava
de conversê, pois preferia os “Diálogos”, ainda que escritos.
Holla de nuevo, compadritos mios! Sei que não me acharão piegas por pincelar
esses rudimentos elementares da História da Filosofia, mas foi para onde a
investigação que empreendemos se encaminhou e não poderiam deixar de
constar nos autos. Como também não posso deixar de escusar-me com Platão,
por tê-lo feito parecer um pouco menor com a minha retórica, especialmente
por ele ser o grande pensador d’A República, o verdadeiro bambambã. Mas...
é porque eu torço pelos poetas, destaca-los-ia sempre.
Mudando o canal, vemos os preparativos para a oitiva do dia na CPI, a poética,
viu?
Importante demais o depoimento que está por vir, o depoente é um poeta de
categoria maior, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em1998. José
Saramago é o nome da fera.
No telão da sala de sessões da CPI, confirmando a troca de mensagens entre
o premiado Saramago e o blogueiro de aventuras náuticas, chamado Luís Vaz
de Camões, que não entendia nada de futebol, mas denunciou Vasco da
Gama, por monopólio no controle das rotas de especiarias do Alentejo até o
grande bazar de Goa, o inquiridor-relator apresentou o print, de uma extensa
conversa em um aplicativo de mensagens, onde estavam postados os seguintes
versos assinados pelo depoente:

EPITÁFIO PARA LUÍS DE CAMÕES
Que sabemos de ti, se só deixaste versos,
Que lembrança ficou no mundo que tiveste?
Do nascer ao morrer ganhaste os dias todos?
Ou perderam-te a vida os versos que fizeste?

– Sob o juramento de dizer a verdade, o depoente reconhece, como sua, a
autoria desses versos? Foi o primeiro questionamento do relator. Saramago
não negou, assumiu a autoria tão rápido quanto assumira, um dia, a sua
posição de ateu e materialista. A bancada conservadora ficou arrepiada, afinal,
esse pessoal ateu costuma ser comunista ou vice-versa. Mas, seguiu-se o
inquérito, e veio o relator com ares sombrios e voz grave.
– Senhor José, quero agradecer a sua sinceridade, mas tenho que chamar a
atenção para a sua falta de empatia, pois percebe-se, com clareza evidente,
que V.Sa. nunca levou em consideração o chorar sem ritmo e sem cadência
dos familiares e fãs do poeta. Caros confrades, o depoente reconhece, que foi
lá e com palavrinhas eufemísticas, mas numa postura como se brandisse uma
engordurada e quente caçarola, perguntou ao poeta para que serve a poesia?,
como se estivesse a cobrar uma conta a ser paga mesmo depois de morto e
sepultado. Por acaso, o Sr. José tem informações relevantes que possam responder
a essa questão? Ou tudo que o depoente tem é uma implicação gratuita
contra o estilo de vida dos nem sempre alegres trovadores? São perguntas
objetivas, responda-as! Concluiu o inquiridor.
- Não, não e não! Retrucou Saramago. Nada tenho eu contra os bardos, pelo
contrário, estou sempre me apresentando como um deles que, efetivamente,
sou. Sei, por experiência própria, que a poesia serve para agradar, divertir,
emocionar e, sobretudo, esparramar sorrisos ao feitio das batatas que espalham
as suas ramas. É só alegria, parece muito com esse meu jeito bom de enxergar
os poetas, e recitou: CIRCO Poeta não é gente, é bicho coiso Que da jaula ou
gaiola vadiou E anda pelo mundo às cambalhotas Recordadas do circo que
inventou. Estende no chão a capa que o destapa, Faz do peito tambor, e rufa,
salta, É urso bailarino, mono sábio, Ave torta de bico e pernalta. Ao fim toca a
charanga do poema, Caixa, fagote, notas arranhadas, E porque bicho é, bicho
lá fica, A cantar às estrelas apagadas.
Depois dessa, fica encerrada esta sessão, enquanto se aguarda a manifestação
dos confrades de gosto ou desgosto. Para o bem ou para o mal, compadritos,
não se furtem de dizer apenas a verdade e nada mais. Não se esqueçam de
ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar nas suas redes. Um
forte abraço. Caetité, julho de 2021.
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BAHIA: 67% DO PÚBLICO ALVO JÁ
RECEBEU UMA DOSE CONTRA COVID

Até às 16h dessa sexta-
feira (13), a Bahia contabilizava
7.182.927 pessoas vacinadas
contra Covid-19 com uma
dose. Esse número correspon-
de a 67% da população baiana
com 18 anos ou mais, que é
estimada em 11.084.666.
Dessas, 3.040.786 pessoas
receberam também a 2ª dose
e mais 252.310 se vacinaram
com o imunizante da Jansen,
de dose única. Os dados são
da Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia e estão
disponíveis no painel da
vacinação - https://bi.sau-
de.ba.gov.br/vacinacao/.

7.182.927 dos 11.084.666 baianos que tem 18 anos ou já mais já
receberam, pelo menos a 1ª dose ou a vacina da Jansen.

BAHIA RECEBEU MAIS
DE 400 MIL VACINAS
CONTRA COVID-19 NO

SÁBADO (14)

A Bahia recebeu mais 2
remessas de vacinas contra a
Covid-19. A primeira, com
149.500 doses de imunizan-
tes Coronavac, chegou neste
sábado (14), em um vôo
comercial com horário de pouso
no aeroporto de Salvador às
9h40. A outra, com 251.550
doses da Pfizer/BioNTech,
chegou também no sábado, em
um vôo com aterrisagem mar-
cada para 15h. Os imunizantes
serão destinados para a primeira
e segunda aplicações

As doses começaram a ser
enviadas para as regionais de
saúde, de onde serão encami-
nhadas para os municípios, no
fim de semana, após conferên-
cia da equipe da Coordenação
de Imunização do Estado. Com
as cargas desta quinta-feira e
sexta-feira, a Bahia chegará ao
total de 13.294.568 doses de
vacinas recebidas, sendo
4.565.798 da Coronavac;
6.151.580 da AstraZeneca/
Oxford; 2.316.090 da Pfizer e
261.100 da Janssen.

BRUMADO: 10% DE DESCONTO
DO IPTU 2021 FOI PRORROGADO

O prazo para que os
contribuintes brumadenses
consigam o desconto de 10%
com o pagamento em cota
única do Imposto Sobre a
Propriedade Predial e Territorial
Urbana - IPTU 2021 foi
prorrogado para o dia 31 de
agosto.

O imposto também pode
ser dividido em 5 vezes, sendo
a parcela mínima no valor de
R$ 25, com vencimento da
primeira parcela no dia 31 de
agosto e as demais nos meses
subsequentes.

Os contribuintes podem
obter a 2ª via e as guias de
parcelamento do IPTU 2021,
pessoalmente, no Depar-
tamento de Tributos da Prefei-
tura Municipal ou através da
internet, no site da Prefeitura
de Brumado (http://transpa-
rencia.brumado.ba.gov.br/
transparenciamunicipal/bru-
mado/home/), ou através do
número (77) 9.9999-2878.
O pagamento pode ser reali-

zado no Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica,

Casas Lotéricas e nos corres-
pondentes bancários.
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PREFEITURA DE CAETITÉ INTENSIFICA COLETA SELETIVA

A Prefeitura de Caetité,
através da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Limpeza
Pública, realizou fiscalização em
supermercados e gráficas nessa
quinta-feira (12). A ação teve
como objetivo potencializar a

Coleta Seletiva no município.
Em nota, a Secretaria

ressalta a importância de
destinar corretamente os
resíduos recicláveis. "A coleta
seletiva é de extrema im-
portância para o desenvolvi-

mento sustentável e tornou-
se uma ação importante na
vida moderna, devido ao
aumento do consumo e con-
sequentemente do lixo produ-
zido. A coleta seletiva evita a

disseminação de doenças e
contribui para que os resíduos
se encaminhem para os seus
devidos lugares. Separar os
resíduos entre plástico, metal,
papel e orgânicos também

contribui para acabar com
poluições tóxicas que conta-
minam solos e águas de rios,
trazendo malefícios imen-
suráveis ao longo do tempo
ao meio ambiente."

SOLICITADA PELO PREFEITO GALEGO E DEPUTADO
CHARLES FERNANDES, CODEVASF FARÁ ANÁLISE TÉCNICA

PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM GUAJERU
Na quarta-feira (11), o

prefeito de Guajeru, Jilvan
'Galego' Teixeira (PSD-BA), e o
deputado federal Charles
Fernandes (PSD-BA) participa-
ram de uma audiência com o
presidente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), Marcelo Andrade,
na sede da empresa, em
Brasília (DF). Como agora
Guajeru faz parte da área de
abrangência e atuação da
Companhia em relação à
construção de barragens,
recursos hídricos e maquiná-
rios, a na audiência foi solicita-
da a construção de 2 barragens
de grande porte no município.
Ficou acordado que nos pró-
ximos meses, técnicos da
Codevasf visitarão Guajeru para
realizarem a análise do projeto
e locação das barragens.

Guajeru agora faz parte da área de abrangência e atuação da Codevasf em relação à construção de barragens, recursos hídricos e
maquinários. (Foto: Divulgação)
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PARAMIRIM: OBRAS PARA A CONCLUSÃO DO
ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO INICIADAS

Após 10 anos paralisadas,
as obras de saneamento
básico de Paramirim foram
retomadas nessa segunda-feira
(09). Com o apoio e acompa-
nhamento do Governo Muni-
cipal, a obra foi licitada no valor
de R$ 10.348.978,58 pela
Superintendência Regional da
Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Code-
vasf) de Bom Jesus da Lapa,
tendo como vencedora a
empresa JAC Engenharia e
Construções LTDA.

Os trabalhos, iniciados
nesta semana, consistem na

instalação de rede coletora de
esgoto, ligações domiciliares,
estação de bombeamento e
estação de tratamento (ETE).
As máquinas e equipe da
empresa iniciaram as obras na
Rua Dr. José Bernardino de
Souza Leão.

A Prefeitura de Paramirim
lista como motivos de impor-
tância dessa obra os recorren-
tes problemas de poluição,
vazamentos nas vias públicas,
mal cheiro, além do fato de
que a maior parte do esgoto é
jogado sem qualquer tratamen-
to na lagoa, um dos principais
cartões postais da cidade.

CACULÉ: SAÚDE ITINERANTE LEVA ATENDIMENTO
DIRETO A DIVERSOS BAIRROS E COMUNIDADES

Para abrir os festejos de
102 anos de emancipação
política de Caculé, o Governo
Municipal, através da Secretaria
Municipal de Saúde e Atenção
Básica, mobilizou diversos
servidores, como médicos,
enfermeiros e dentistas, que
adentraram em diversos bair-
ros e comunidades vizinhas
levando atendimento humani-
zado e dinâmico para diversas
famílias na sexta-feira (09).

"Nós iniciamos o programa
Saúde Itinerante no neste mês
de aniversário da cidade, e
com isso já foi possível levar-
mos mais qualidade de vida
para a população. Esse é um
trabalho que vai continuar até
que todos os munícipes rece-

bam os atendimentos das
nossas equipes", explicou a
Secretária da pasta, Marilene
Gonçalves.

O levantamento realizado
pela Coordenadora do projeto
Saúde Itinerante, Ediene Cou-
tinho, traz em detalhes os

números alcançados pelo
projeto. Foram realizados, 347
atendimentos com equipe
multiprofissional, 378 aferi-
ções de pressão arterial, 341
testes de glicemia capilar, 306
avaliações de IMC (Índice de
Massa Corpórea), 620 Testes

rápidos de Hepatites, Sífilis e
HIV e atualização das vacinas
de Tétano, Hepatite B, Febre
Amarela, Tríplice Viral dentre
outras.

Com o sucesso da ação,
Ediene Coutinho afirmou que
após o resultado positivo, a

secretaria buscará realizar o
projeto uma vez por mês,
oferecendo os mesmos atendi-
mentos. "O nosso objetivo é
não deixar que nenhum pa-
ciente volte para casa sem o
atendimento e que conheçam
as equipes que estão nas
Unidades de Saúde da Família
[USF] diariamente para atender
os usuários da localidade, é
dessa forma que o projeto
busca levar a saúde para cada
vez mais perto das pessoas",
reforçou Coutinho, sinalizando
ainda que "É importante não
esquecer a documentação na
hora de comparecer aos locais
de atendimento como: cartão
do SUS, identidade, CPF, cartão
de vacina e comprovante de
residência do município."
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GOVERNO FEDERAL RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM SEBASTIÃO LARANJEIRAS

O governo federal, por
meio do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR),
reconheceu a situação de
emergência no município
baiano de Sebastião Laran-
jeiras em razão da estiagem.
Também devido à estiagem
obtiveram o reconhecimento
federal os municípios de Itatira
(CE), Assú (RN) e Olho-
D'Água do Borges (RN), en-
quanto em Ielmo Marinho (RN)
sofre com a seca.

A partir do reconhecimen-
to, os gestores locais podem
solicitar recursos do MDR para
socorro e atendimento à
população, restabelecimento
de serviços essenciais e re-
construção de infraestrutura
pública danificada. A soli-
citação de recursos para ações
de defesa civil deve ser feita
por meio do Sistema Integrado
de Informações sobre De-
sastres, o S2iD.

Com o reconhecimento, os prefeitos podem solicitar recursos para socorro/atendimento à população, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de infraestrutura.

BRUMADO: INÍCIO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
A Feira da Agricultura

Familiar de Brumado teve o seu
início no sábado, dia 07/08.
Localizada no Mercado do
bairro São Félix, a realização da
feira é uma indicação da
Presidente da Câmara de
Vereadores, Verimar do Sin-
dicato (PT), que foi acolhida
pelo prefeito Eduardo Vas-
concelos (PSB) e pelo Secretário
Municipal de Agricultura,
Recursos Hídricos e Meio
Ambiente, Márcio Aguiar.
Todos estiveram presentes na
inauguração.
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TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2021 - A Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento
dos interessados o período de credenciamento entre os dias 16 de Agosto de 2021 e 16 de Outubro de 2021, objetivando a
contratação de Cooperativas de Agricultores individuais e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o
fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação, aos alunos da Rede Pública de Ensino de
Caraíbas em 2021. O Credenciamento será regido pelos moldes da Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais condições
estabelecidas no edital. Informações e edital através do e-mail: 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) tel. 77 3443?1010. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados
no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Jones Coelho Dias Prefeito, Zildi Santos da
Silva, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: Registro de preços para
aquisição de pisos e demais materiais com prestação de serviços para atender as demandas da reforma do Hospital Municipal
e demais secretarias de Ibiassucê. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 23/08/2021 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis
aos interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a
Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 10/08/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 013/2021 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: Registro de preços, para futura
e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas secretarias e setores da Prefeitura
de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/08/2021 às 08h30 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,
11/08/2021. Bruno Almeida Pereira - pregoeiro Bruno Almeida Pereira Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2021 - UASG: 983539 - OBJETO: Aquisição de equipamentos e
materiais permanente para atender a necessidade da Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital Municipal São
Sebastião) de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 13/08/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 26/08/2021 às 08h 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,
12/08/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Presencial nº 001/2021 do tipo menor preço por Global. OBJETO: Contratação de empresa para concessão
de licença de software de Gestão Tributária Municipal (Tributação e Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços), Recursos
Humanos (RH), Gestão Patrimonial para atender as necessidades do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações e Edital no Fone: (77) 3449-2120 e e-mail: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com. Divulgação de Edital
e outros atos - Diário Oficial: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Presencial nº 001/2021 do tipo menor preço por Global. OBJETO: Contratação de empresa para concessão
de licença de software de Gestão Tributária Municipal (Tributação e Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços), Recursos
Humanos (RH), Gestão Patrimonial para atender as necessidades do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações e Edital no Fone: (77) 3449-2120 e e-mail: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com. Divulgação de Edital
e outros atos - Diário Oficial: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Presencial nº 001/2021 do tipo menor preço por Global. OBJETO: Contratação de empresa para concessão
de licença de software de Gestão Tributária Municipal (Tributação e Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços), Recursos
Humanos (RH), Gestão Patrimonial para atender as necessidades do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações e Edital no Fone: (77) 3449-2120 e e-mail: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com. Divulgação de Edital
e outros atos - Diário Oficial: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de material de expediente, conforme edital e anexos. Data: 23/08/2021. Horário:
08h00min. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 - 1º Pavimento, Centro - Jacaraci/
BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 10 de
Agosto de 2021. João Paulo da Silva Souza– Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos
e materiais permanentes para a UBS do Distrito de Irundiara, conforme edital e anexos. Data: 24/08/2021. Horário: 08 h. Critério:
Menor Preço por Item. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci,
Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às
14:00 h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 11 de Agosto de 2021. João Paulo
da Silva Souza- Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - 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 024/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação empresa para
prestação de serviços de Locação de Veículos (com e sem condutor)  para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, 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
11/08/2021 até 20/08/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 20/08/2021, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 - 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 025/2021 do tipo menor preço por Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Transportes Diversos (materiais e pessoas) 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 24/08/2021 às 08:45h.
Início da sessão de disputa eletrônica: 24/08/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252.
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 26/21-PA 68/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresas
especializadas em tecnologia da informação para os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento, cessão de
direito de uso por prazo determinado de solução integrada de informática e serviços de manutenção mensal após o final da
garantia para os sistemas de contabilidade pública.  Recebimento das Propostas e Habilitação: 12.8.21 a 25.8.21 até as 08:30h,
Abertura das Propostas: 25.8.21 às 08:30h, Disputa: 25.8.21 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° 885110 ou na integra no
www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 12.8.21.
Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 7/2021, Processo Administrativo
nº 153/2021, no dia 31 de agosto de 2021, às 9h:00m, na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL,  na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva
coberta, com arquibancada e vestiários, no povoado de Manoel Alves, Zona Rural deste Município, conforme projeto básico e
anexos que fazem parte integrante do edital. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta- feira
das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.ituacu.ba.gov.br (janela transparência),
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 13 de julho de 2021. Aleomar Gomes Brito- Presidente da CPL.
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GUANAMBI ESTÁ HÁ 18 DIAS SEM ÓBITO POR COVID-19
Há 18 dias Guanambi não

registra nenhum óbito relacio-
nado à Covid-19. A Prefeitura
de Guanambi atribui esse
cenário positivo ao avanço da
vacinação à população. Até
essa quinta-feira (12) foram
aplicadas 67.521 vacinas,
sendo que 39,4% dessas
foram a 1ª dose e outras
31,76% foram 2ª dose e as
demais do imunizante da
Jansen, que é de dose única.

Há 60 dias eram 399 ca-

sos ativos, 489 pessoas aguar-
dando resultados de exames e
43 pacientes internados. Nessa
quinta (12) são 107 casos
ativos, 63 pessoas aguardando
resultados e apenas 11 pacien-
tes internados. A média móvel
caiu mais de 300%, de 73 para
21. Apesar desse cenário, a
Prefeitura de Guanambi reco-
menda à população que não
baixe a guarda e que continue
observando todos os cuidados
para evitar o contágio.

CAETANOS: GOVERNADOR COSTA RUI ENTREGA ESTÁDIO
DE FUTEBOL E AUTORIZA NOVOS INVESTIMENTOS

No dia 05 o governador
Rui Costa esteve em Caetanos
para realizar a entrega do
Estádio Municipal Israel Perei-
ra de Souza, que dispõe de ar-
quibancada, iluminação em led
e vestiários, além de oferecer
acessibilidade. A obra, coorde-
nada pela Superintendência
dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb), tem investi-
mento de mais de R$ 918 mil.
Rui também anunciou autoriza-
ção para a instalação de
gramado sintético no estádio,
que substituirá o campo de
futebol, que é de terra batida.

"Já concluímos algumas
obras aqui de infraestrutura,
como ponte e calçamento, e
vamos fazer mais intervenções.
Também entreguei dezenas de
sistemas de abastecimento de
água e autorizei mais seis
sistemas, duas barragens e
passagem molhada, obras de
infraestrutura hídrica para
melhorar a condição para o
abastecimento humano e
também para a produção",
ressaltou o governador.

De acordo com o diretor
geral da Sudesb, Vicente Neto,
a obra do estádio entregue em

Caetanos compõe um investi-
mento anual de R$ 100
milhões do Governo do
Estado, projetados para a
infraestrutura esportiva. "Ne-
nhum governo estadual, neste
momento, investe esse valor no
esporte. A Bahia está inves-
tindo em equipamentos como
estádios, quadras poliespor-
tivas, complexos, entre outros.
Uma praça esportiva é o
começo de um projeto de
integração social numa cidade.
Paralelo ao esporte, é um
espaço que movimenta e reúne
a comunidade, traz alegrias e
reduz tensões sociais".

Na ocasião, Rui também
entregou a obra de construção
de duas barragens nas comu-
nidades Parará e Riachão do
Durvalino. Foram investidos
mais de R$ 895 mil nestas
intervenções que garantem o
acesso da população à água.
Ainda foi entregue uma ponte
em concreto entre a sede do
município e a comunidade do
Macenas. O investimento na
obra contou com recursos da
ordem de mais de R$ 458 mil.
O governador também reali-
zou a entrega simbólica do

sistema simplificado de abas-
tecimento de água na locali-
dade de Boa Esperança. A
obra beneficia 86 famílias e
contou com investimento de R$
245 mil. Um sistema integrado
de abastecimento de água foi
entregue para as localidades
de Cajueiro I , Cajueiro II e
Fundão. São 56 pessoas
alcançadas pela obra que
contou com recursos da
ordem de R$ 180 mil.O sistema

integrado de abastecimento de
água das localidades de
Cágado e Lagoinha também
foram entregues, e o investi-
mento de R$ 155 mil bene-
ficiou 55 famílias.

A agenda do governador
Rui Costa em Caetanos incluiu
visita ao Colégio Estadual João
Lopes de Oliveira e autoriza-
ção para que a Secretaria da
Educação inicie o processo
licitatório para a construção de
uma nova escola. A previsão
é de que a licitação para a obra
seja realizada no prazo de 30
dias. Ainda durante visita à
cidade, o governador auto-
rizou a implantação de 6
sistemas de abastecimento para
seis localidades: Antônio José,
Gabriel, Lajedo, Onça, Riacho
da Vargem e Tanquinho. A

obra de passagem molhada no
Riacho do Gado Bravo e de
uma barragem na Serra Verde
também foram autorizadas e a
prefeitura deve celebrar convê-
nio com a Cerb, companhia
ligada à Secretaria de Infra-
estrutura Hídrica e Sanea-
mento (Sihs) para a execução
do serviço.

Rui Costa ainda anunciou
autorização para que a Seinfra
contrate a elaboração de
projeto para pavimentação da
estrada que dá acesso a
Caetanos. Serão elaborados
dois projetos, um com acesso
pelo município de Mirante e
outro ligando Caetanos a
Vitória da Conquista. Após o
estudo, o Governo do Estado
deve licitar as obras no pri-
meiro semestre de 2022.


