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FRIGORÍFICO DA CHAPADA É INAUGURADO COM
EXPECTATIVA DE GERAR 3 MIL POSTOS DE TRABALHO

A região de Andaraí, na
Chapada Diamantina, já conta
com um novo e moderno frigo-
rífico, que está atendendo mais
de 3,2 mil produtores, entre
pequenos, médios e grandes.
A inauguração contou com a
presença do governador Rui
Costa, da primeira-dama Aline
Peixoto e de outras autori-
dades, além de empresários e
pequenos produtores locais.

O complexo de produção,
instalado numa área total de
180 mil metros quadrados,
sendo 15 mil m2 de área
construída - abriga cinco
fábricas, que serão respon-
sáveis por processos que irão
do abate a desossa, passando
pela industrialização, salga e
beneficiamento de produtos
não comestíveis. Somente na
unidade, foram gerados 230
empregos diretos e aproxima-
damente 800 indiretos. A
estrutura, idealizada pelo
empresário e prefeito de
Andaraí, Wilson Cardoso, tem

capacidade de abater até 400
animais por dia e para proces-
sar 168 tipos de produtos, de
embutidos aos cortes mais
sofisticados.

Rui destacou a atuação do

Governo da Bahia no incen-
tivo para que a iniciativa pri-
vada tenha facilidade para in-
vestir no estado. "Nós estamos
intensificando a Agência de
Defesa Agropecuária da Bahia

(Adab) não só como ente de
fiscalização ou de regulação,
mas o ente que apoia, incentiva
e estimula a produção. E por
isso, esse empreendimento
aqui, eu tenho absoluta certeza,

eleva o padrão de qualidade
da produção de carne da
Bahia. E vai ter um impacto
positivo na geração de em-
prego, de renda e na econo-
mia de toda a Chapada. E nós
vamos apoiar os produtores
para que se utilizem dessa
ferramenta para melhorar a
renda, seja do pequeno, do
médio ou do grande produtor",
afirmou o governador.

Wilson Cardoso também
destacou o papel do Estado.
"A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR) lançou um
edital chamado Bahia Produ-
tiva, que está organizando toda
a cadeia produtiva da proteína
animal, da agricultura, na
nossa região da Chapada
Diamantina, além da celeri-
dade da Adab para aprovar
com velocidade todos os
projetos que foram enviados.
E agora, nós vamos continuar
sonhando por uma Chapada
cada vez mais forte, uma Bahia
cada vez mais forte".

MUDANÇA NO FPM: MUNICÍPIOS TEM ATÉ O DIA 15/09
PARA CONTESTAR ESTIMATIVA POPULACIONAL DO IBGE

Até o dia 15 de setembro
de 2021, os gestores munici-
pais podem encaminhar ao
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) suas con-
testações referentes às estima-
tivas populacionais dos municí-
pios, formalmente documen-
tadas e direcionadas ao órgão.

Com as estimativas popula-
cionais de 2021 divulgadas
na última sexta-feira (27) pelo
IBGE, a Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM)
divulgou a futura mudança
nos coeficientes do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) para o exercício de
2022, relativos à distribuição

do FPM - Interior. Estima-se
que o Brasil tenha 213,3

milhões de habitantes, tendo
crescido 0,7% em relação a

2020. A estimativa popula-
cional é um dos parâmetros

utilizados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) para
realizar o cálculo do coe-
ficiente do FPM.

Com a aprovação da Lei
165/2019, que determina o
uso dos coeficientes de distri-
buição do FPM do exercício
de 2018 para o rateio de
recursos do fundo até que os
dados para seu cálculo sejam
atualizados, com base em
novo censo demográfico
previsto para ocorrer em
2022. Com isso, os muni-
cípios que teriam seus coe-
ficientes diminuídos man-
tiveram o mesmo coeficiente
para o ano de 2019 a 2022.
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AGOSTO LILÁS: PREFEITURA DE CAETITÉ REALIZA PALESTRA
SOBRE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Em comemoração ao A-
gosto Lilás, mês de sensibi-
lização à questão da violência
contra a mulher, a Prefeitura
de Caetité, por meio do Centro
de Referência em Assistência
Social (CREAS), realizou uma
palestra com mulheres do
Residencial Esmeralda. Na
ocasião, a coordenadora do
CREAS, Érica Rodrigues No-
vais, apresentou as atividades
do órgão e suas ofertas de
serviços.

Em entrevista, Novais infor-
mou que, devido à pandemia,
foram utilizadas as plataformas
digitais para divulgação do
aludido mês, bem como a Lei
Maria da Pena, que completou

15 anos. Érica disse que é
importante que as mulheres
tomem ciência sobre o Agosto
Lilás, que é trabalhado desde
2020 e que, este ano, a

Prefeitura está tornando o mês
ainda mais evidente. Questio-
nada sobre como as mulheres
vítimas de violência devem
proceder, a coordenadora do

CREAS disse que órgão faz
parte da rede de acolhimento
dessas vítimas. Ela orientou a
ligar para os canais 190
(Polícia), 180 (Central de

Atendimento à Mulher) e o
Whatsapp Respeita as Mina
(71) 99909-9322. O CREAS
está localizado na Praça da
Feira Velha.

GUAJERU: PREFEITURA INVESTE R$ 100 MIL NA
COMPRA DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E

IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS
O Governo de Guajeru,

através da Secretaria Municipal
de Educação, fez a compra de
computadores, impressoras e
notebooks para as Escolas
Municipais Santa Rosa, Anto-
nio Andrade, Getúlio Vargas,
Raul Nunes e ao Colégio
Municipal Professora Lu-
cineide Garcia.  "Nosso com-
promisso é garantir uma
melhor qualidade de ensino,
disponibilizando ferramentas
modernas e necessárias para
os professores, coordena-
dores pedagógicos e equipe
gestora", destacou o prefeito
Jilvan 'Galego' Teixeira.

A entrega dos equipa-

Os equipamentos foram
destinados às Escolas

Municipais Santa Rosa,
Antonio Andrade, Getúlio
Vargas, Raul Nunes e ao

Colégio Municipal Professora
Lucineide Garcia.

mentos às escolas acontece
nessa quinta-feira (26). Se-
gundo a Secretária Municipal
de Educação Fátima Viana, os
novos computadores, note-
books e impressoras serão
importantes para o desenvol-
vimento das atividades peda-
gógicas não presenciais (Ensino
remoto) e na volta às aulas
presenciais (Ensino híbrido).
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IBIASSUCÊ: 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL FOI REALIZADA DE FORMA VIRTUAL

Na última semana, nos
dias 25 e 26 de agosto,
estiveram reunidos represen-
tantes da sociedade civil (usu-
ários, trabalhadores e entida-
des de assistência social) e do
poder público para a 9ª Con-
ferência Municipal de Assis-
tência Social de Ibiassucê, que
teve como tema "Assistência
Social: Direito do povo e Dever
do Estado, com financiamento
público, para enfrentar as
desigualdades e garantir
proteção social". A palestra
magna foi ministrada pela
psicóloga, trabalhadora do
SUAS e membro do Conselho
Estadual de Assistência Social
(CEAS-BA), Monaliza Cirino.

Com a realização do Con-
selho Municipal de Assistência
Social (CMAS) e da Prefeitura
de Ibiassucê, através da Secre-
taria Municipal de Assistência
Social, o evento ocorreu, pela
primeira vez, de forma virtual
devido à pandemia de Covid-
19 e contou com mais de 130
inscrições pelo formulário
online. O objetivo foi debater,
propor e deliberar sobre as
prioridades com base na
avaliação local, reconhecendo
a corresponsabilidade de cada
ente federado, e eleger delega-
dos(as) para 13ª Conferência
Estadual de Assistência Social.
A abertura foi realizada na
noite do dia 25 de agosto, e
transmitida pelo canal de
vídeos da Prefeitura de Ibias-
sucê no Youtube.

Estiveram presentes na
mesa de abertura: o pre-
sidente do CMAS, Jormes Luiz
Alves da Silva; o vice-prefeito
Emanuel Fernando Alves
Cardoso; os Secretários Mu-
nicipais de Assistência Social,

de Administração, Finanças e
Planejamento, de Saúde, de
Educação, Cultura, Esporte e
Lazer, Maria Placivana Rocha
Bispo, Sebastião Neto Silva
Brito, Rosania Santos Almeida
e Sandro Wagner Farias No-
vais, respectivamente, além do
representante da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, João Batista
Ribeiro da Silva; e o vereador
Julio Antônio Farias.

O secretário de adminis-
tração, finanças e planeja-
mento ressaltou: "Estou aqui
representando nosso prefeito
Adauto que [...] encontra-se em
Brasília onde foi atrás de
demandas para o nosso muni-
cípio, atrás de recursos, e
principalmente, em especial
para a Assistência Social. Para
citar, ele foi com a demanda
de buscar recursos para a
construção do CRAS [...] Tam-
bém foi em busca dos recursos
de cestas básicas, inclusive,
através do Ministério da
Cidadania, que foi disponibi-
lizado, mas até o momento
não chegou para o nosso
município. E junto ao Ministé-

rio do Desenvolvimento Regio-
nal ele levou a demanda de
reformas de casas de pessoas
'carentes' [...] A conferência é
um momento importante para
que as pessoas tragam as
demandas. De fato, porque as
pessoas é quem sabem quais
são os problemas de cada um
[...] Nossa administração é
pautada na responsabilidade
com o recurso público."

O presidente do CMAS
destacou: "Para além de falar,
falar e falar e escrever um
punhado de ações para serem
realizadas temos que ter em
mente que a vida das pessoas
está em pauta! São muitas
histórias de sofrimento e de
privação [...] Esse aqui é um
espaço que precisa ser ocupa-
do pelas pessoas que usam o
sistema único de assistência
social! [...] Por mais que os
governantes tenham boa von-
tade, nós que somos população
precisamos estar na luta, na
fiscalização, nos debates! A-
pontando acertos e erros e
ajudando a corrigir rumos!".

O momento solene da
mesa de abertura foi encerrado

com a execução do Hino
Nacional Brasileiro pela canto-
ra Patrícia Couto e do Hino de
Ibiassucê pelo cantor e facilita-
dor das oficinas do SCFV e
alguns dos adolescentes usuá-
rios do serviço. Ainda no
primeiro dia, o secretário
executivo do CMAS, Jhonatan
Abreu de Araújo apresentou as
deliberações das últimas con-
ferências, e a secretária Maria
Placivana expôs em painel o
cenário atual da política de
assistência social em Ibiassucê.
No segundo dia houve as salas
dos grupos temáticos:

o EIXO 1: A proteção social
não-contributiva e o princípio da
equidade como paradigma para
a gestão dos direitos socioas-
sistenciais no enfrentamento
das desigualdades. (Coor-
denado por Maria do Carmelo
e Mara Jane - técnicas de
referência do CRAS);

o EIXO 2: Financiamento e
orçamento como instrumento
para uma gestão de compromis-
sos e corresponsabilidades dos
entes federativos para a garan-
tia dos direitos socioassisten-
ciais. (Coordenado por Fabrício

Teixeira - técnico da gestão do
SUAS e Angela Luisa - con-
selheira do CMAS);

o EIXO 3: Controle social:
o lugar da sociedade civil no
SUAS e a importância da
participação dos usuários.
(Coordenado por Jormes Luís -
Presidente do CMAS e Cristiane
Nascimento - técnica do SCFV
do CRAS);

o EIXO 4: Gestão e acesso
às seguranças socioassistenciais
e a articulação entre serviços,
benefícios e transferência de
renda como garantias de
direitos socioassistenciais e
proteção social. (Coordenado
por Jucélia de Jesus - Gestora
do CadÚnico e PBF e Bruna
Andrade - Técnica da PSE);

o EIXO 5: Atuação do
SUAS em Situações de Cala-
midade Públ ica e Emer-
gências. (Coordenado por
Graziela Pinheiro - Coorde-
nadora do CRAS).

Os trabalhos dos grupos
levantaram ao menos 35
propostas, mas na plenária
final foram priorizadas 20
propostas - 10 municipais, 5
estaduais e 5 federais. As
proposições serão publicadas
por meio de resolução do
CMAS no Diário Oficial. Foi
feita também a eleição de
delegados do poder público e
da sociedade civil para a etapa
estadual: Fabrício Teixeira e
Cristiane Nascimento foram
indicados pela sociedade civil
como titular e suplente respec-
tivamente; e pelo poder público
foram indicados José Ney e
Maria Placivana, titular e
suplente respectivamente.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.300 - 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021Página 04

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

CÂMARA DE DOM BASÍLIO CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃO HONORÁRIO PARA POLICIAIS MILITARES

Na sessão dessa quinta-
feira (26) da Câmara Municipal
de Vereadores de Dom Basílio
ocorreu a entrega dos títulos
de Cidadão Honorário para os
policiais militares Pascoal dos
Caires dos Santos e Clébio
Souza Aguiar, cabo e soldado
da PM, respectivamente. O
Projeto de Decreto Legislativo,
que concedeu os títulos, foi de
autoria do Vereador Jocinei
Silva Costa (Nei da Van), tendo
sido aprovado por todos os
demais vereadores. A sessão foi
conduzida pelo presidente da
Casa, vereador Gonçalo Ferrei-
ra, e contou com a presença do
vice-prefeito Fernando Santos e
dos vereadores Zilmar Chaves,
Nei da Van, Lôro, Professor Luiz
Eugênio, Gelson Caires, Zory
Oliveira e Núbia Cristina.
Ausente o Vereador Edy Frutas.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Gonçalo Ferreira, e contou com a presença do vice-prefeito Fernando Santos
e dos demais vereadores. (Fotos: Divulgação)

GUANAMBI: NILO COELHO SANCIONA LEI QUE
CRIA O PROGRAMA 'VIDA NOVA, CASA DE MÃE'

O prefeito Nilo Coelho
(DEM) sancionou a Lei Nº
1.381, que cria o programa
'Vida Nova, Casa de Mãe',
autorizando a doação de 64
lotes com área de 162m2 para
fins exclusivos de moradia des-
tinados a famílias em condição
de vulnerabilidade social no
distrito de Morrinhos. O
prefeito também atendeu ao
pedido da vereadora Miria
Paes e determinou a escolha
do local para que fosse efe-
tivada a compra do terreno.

Serão beneficiadas famílias
com renda de até três salários
mínimos e que não tenham

O prefeito também atendeu
ao pedido da vereadora Miria
Paes e determinou a escolha

do local para que fosse
efetivada a compra do

terreno. (Fotos: Divulgação)

residência própria. Tendo prio-
ridade, os arrimos de família,
mulheres, famílias que tenham
crianças ou idosos A lei rela-
ciona todos os critérios e obri-
gações a que são submetidos
os beneficiários do programa
e a doação efetiva dos lotes
deverá acontecer tão logo se-
jam vencidas as fases buro-
cráticas de compra do terreno.
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MACAÚBAS: CAMPANHA DA POLÍCIA MILITAR DISTRIBUIU
21 CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES

Na quarta-feira (25), poli-
ciais militares da 4ª CIPM
distribuíram 21 cestas básicas
às famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade
social em Macaúbas. Essa é a
5ª e última etapa da Cam-
panha Solidária. A entrega dos
produtos ocorreu na sede do
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) da
cidade. Em nota, a 4° CIPM
expressou seus agradeci-
mentos àqueles que apoiaram
a Campanha, como "todos [os]
participantes civis, empresários
e Policiais Militares que, de
alguma forma, tornaram essa
iniciativa uma realidade.
Parabéns a todos!" A entrega dos produtos ocorreu na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. (Fotos: Divulgação / 4ª CIPM)

EX-PREFEITOS DE IBICOARA SÃO PUNIDOS PELO TCM
POR IRREGULARIDADES COM PRECATÓRIOS DO FUNDEF

ASCOASCOASCOASCOASCOM/TM/TM/TM/TM/TCMCMCMCMCM-B-B-B-B-BAAAAA

Na sessão de quarta-feira
(18), os conselheiros do Tri-
bunal de Contas dos Municí-
pios da Bahia (TCM-BA) acata-
ram representação do Minis-
tério Público de Contas contra
os ex-prefeitos de Ibicoara,
Haroldo Aguiar e Arnaldo
Silva Pires, por irregularidades
nas contratações da empresa
"Mazza Treinamento e Asses-
soria Administrativa" e do
escritório "Mattos, Brandão e
Junqueira Ayres Advogados".
Os contratos tinham por
objeto a atuação em procedi-
mento de execução de senten-
ça para o recebimento de
recursos devidos do Fundef, os
denominados precatórios
judiciais. A denúncia teve
como base irregularidades
apuradas em inquérito civil
conduzido pelo Ministério
Público Federal. Cabe recurso
da decisão.

O conselheiro José Alfredo
Rocha Dias, relator do proces-
so, puniu cada gestor com
multa no valor de R$ 5 mil.
Determinou, também, a res-
cisão dos contratos, caso ainda
estejam vigentes. E solicitou,

por fim, o envio de cópias da
decisão à representação do
Ministério Público Federal (MPF),
em Jequié, e ao Ministério
Público Estadual (MP-BA), para
ciência e adoção de provi-
dências que entendam cabíveis.

Os conselheiros Mário
Negromonte e Raimundo
Moreira discordaram do con-
selheiro relator e apresentaram
voto divergente, contra a
determinação de rescisão dos
contratos e também consi-
derando legal a dispensa de
licitação para a contratação de
serviços advocatícios. A maio-
ria dos conselheiros presentes
à sessão, no entanto, acompa-
nharam a íntegra do voto da
relatoria.

A procuradora de contas
Aline Paim Rio Branco, que
apresentou a representação,
entendeu que os atos configu-
raram burla à obrigatoriedade
de realização de procedi-
mentos licitatórios. Além disso,
os honorários advocatícios
tinham seu pagamento em
percentuais sobre os ganhos -
cláusula de êxito - sem a
indispensável fixação de valor
que representasse limite para
os mesmos. E, ainda, esses

pagamentos seriam efetivados
com recursos provenientes do
Fundef, o que é expressamente
vedado pela Resolução TCM
nº 1346/2016.

Para o conselheiro José
Alfredo, é irregular a contra-
tação de advogado por inexigi-
bilidade, nos casos de mero
cumprimento de decisão, na
medida em que o mérito da
ação já fora definido judicial-
mente. Ele entende que, nesses
casos, não há que se buscar
notoriedade do profissional,
nem se trata de matéria sin-

gular, o que inviabiliza a
inexigibilidade. "Trata-se de
mera execução de sentença,
que pode ser acompanhada e
requerida por qualquer profis-
sional da área jurídica, devida-
mente inscrito na respectiva
Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil".

Acrescentou que a contra-
tação da empresa "Mazza
Treinamento e Assessoria
Administrativa" - para liqui-
dação e execução dos cré-
ditos relativos aos preca-
tór ios do Fundef  -  não

poderia ter sido realizada, na
medida em que se trata de
uma empresa limitada, sem
que tenha sido comprovado
o necessário e indispensável
registro na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

Concluiu, opinando tam-
bém pela irregularidade do
pagamento de honorários
advocatícios com recursos
oriundos do Fundef, tendo em
vista que a utilização de tais
recursos está vinculada, por
expressa disposição legal, a
gastos com educação.
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CAETITÉ: HOSPITAL DO CÂNCER VOLTARÁ A SER
100% PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO, DIZ RUI
Com a redução progressiva

dos casos de Covid-19 na
Bahia, as unidades de saúde
já foram autorizadas a devol-
verem leitos para o tratamento
de pacientes com outras
doenças. Foi o que afirmou o
governador Rui Costa (PT), em
entrevista a um conjunto de
emissoras de rádio da região
de Guanambi, na segunda-
feira (23). Uma dessas uni-
dades é o Hospital do Câncer
de Caetité, que voltará a ser
100% voltado ao atendimento
de pacientes oncológicos.

Inaugurado em novembro

A declaração foi dada em
entrevista a um conjunto de

emissoras de rádio da região
de Guanambi, na segunda.

(Foto: Divulgação/Sesab)

do ano passado, em plena
pandemia, o hospital possui
80 leitos e oferece consultas
e exames para acompanha-
mento, diagnóstico e trata-
mento, e também conta com
centro cirúrgico e serviço de
quimioterapia. Os atendi-
mentos estão disponíveis para
pacientes de 48 municípios da
região.

CÔCOS: RUI COSTA ENTREGOU REFORMAS DO
ESTÁDIO E HOSPITAL E AUTORIZA NOVAS OBRAS

Em Côcos, na quinta-feira
(19), o governador Rui Costa
(PT) encerrou a série de
viagens pelo oeste da Bahia.
O município com mais de 18
mil habitantes foi beneficiado
com a entrega de obras de
infraestrutura, urbanização,
reforma de estádio e hospital,
além do anúncio de novos
investimentos em infraestrutura
hídrica e na área da educação.

O Estádio Municipal de
Côcos ganhou iluminação,
alambrado, arquibancada,
traves, redes e campo gramado.
Com investimento de R$ 275
mil, a obra foi coordenada pela
Superintendência dos Despor-
tos da Bahia (Sudesb). Já a
reforma do Hospital Municipal
São Sebastião, realizada por
meio de parceria entre a
Secretaria da Saúde do Estado
(Sesab) e a prefeitura, é

resultado de um investimento
de R$ 1 milhão em obras
físicas e equipamentos. Rui
autorizou ainda o processo
licitatório visando à construção
de sistema de abastecimento
de água para as localidades
de Buriti e Capivara, com
investimento estimado de R$
600 mil. Ele também autorizou
a Secretaria da Educação do
Estado (SEC) a realizar parceria
com a prefeitura para reforma
e aquisição de mobiliário da
escola municipal da comu-
nidade de Santo Antônio.

"Eu estava ansioso para
retomar essa caminhada pelo
interior. Nós tivemos que
pausar várias vezes em função
do agravamento da pandemia
[de Covid-19], mas, agora que
os números baixaram, estamos
voltando a fazer essa agenda
no interior. Nada melhor que

ter mais tempo em cada região
para conversar com os prefeitos
e com a sociedade. Com isso,
a gente acerta mais, acelera as
obras e tende a melhorar mais
rapidamente a vida da popula-
ção", afirmou Rui, que apro-
veitou também para inaugurar
a pavimentação de trecho da
estrada Côcos 001, que liga a
comunidade de Santa Rosa/
Água do Carmo à BR-135, e
assinar ordem de serviço para
pavimentação da estrada que
dá acesso ao município de
Jaborandi, no trecho que
abrange a BR-135, com 3,7km.

Na sede, a Companhia de
Desenvolvimento Urbano do
Estado (Conder) realizou a
pavimentação em paralelepí-

pedo nas ruas Joaquim da Silva
Costa, Sebastião José da Rocha,
Eliseu Fernandes de Carvalho,
Ozorino Miclos, Joaquim
Barros e Joaquim Barros e da
avenida Góias. Os serviços de
pavimentação com drenagem
contemplaram as ruas Antônio
Rodrigues da Silva, 2 de julho,
Ana Maria Abreu de Barros e
Marcionílio F. Nunes. Rui
entregou ainda um ônibus
escolar para a comunidade de
Cocos e um carro-pipa ao
Consórcio Intermunicipal da
Bacia do Rio Corrente. Para o
prefeito de Côcos, Marcelo de
Souza Emerenciano, "com todos
os investimentos que recebemos
aqui em nossa cidade e com as
parcerias que o Governo do

Estado tem realizado em nossa
região, vamos avançar no
desenvolvimento na saúde,
educação e não vamos parar até
atender as necessidades do
nosso povo".

A visita do governador ao
oeste foi encerrada em reu-
nião com os prefeitos que
fazem parte do Consórcio
Intermunicipal da Bacia do Rio
Corrente. Estiveram presentes
os prefeitos de Canápolis,
Côcos, Coribe, Feira da Mata,
jaborandi, Santa Maria da
Vitoria, Santana e São Felix do
Coribe, que encaminharam
solicitações ao governo e
apresentaram os números de
desenvolvimento dos muni-
cípios consorciados.
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LIVRAMENTO: CÂMARA DE VEREADORES
RETOMA SESSÕES PRESENCIAIS NO DIA 17/09

A Câmara de Vereadores
de Livramento de Nossa
Senhora anunciou que reto-
mará os trabalhos legislativos
de forma presencial na sexta-
feira, dia 17/09. A sessão
ordinária está marcada para às
15h, no plenário Dr. Didi
Azevedo, e acontecerá de
forma presencial, o que não
ocorria desde março, quando
houve agravamento no qua-
dro da pandemia de Covid-19.

Até então, as sessões eram
realizadas via videoconfe-
rência. Com as sessões pre-
senciais, o público poderá

As sessões ainda
continuarão a serem

transmitidas por vídeo no
canal da Câmara de

Vereadores no Youtube e
pela página do Facebook.

(Foto: Divulgação)

assistir aos encontros no
plenário da Câmara, obser-
vando as regras de distancia-
mento social e uso de máscara.
As sessões ainda continuarão
a serem transmitidas por vídeo
no canal da Câmara de Verea-
dores no Youtube e pela página
do Facebook.

REPRESENTANTES DO PAA EM IBIASSUCÊ VISITARAM
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE EM LAGOA REAL

Na terça-feira (10), o Se-
cretário Municipal de Educa-
ção de Ibiassucê e a nutricio-
nista e coordenadora do
Programa de Aquisição Ali-
mentos - PAA Leite, Sandro
Wagner e Adahilda Brito,
respectivamente, realizaram
uma visita de campo à usina
de laticínio instalada no
município de Lagoa Real para
conhecer todos os processos
de produção. O programa
atende cerca de 400 famílias
no município.

Estiveram presentes tam-
bém na visita, as dirigentes das
escolas municipais de Ibias-
sucê, Natasha Leandra (Escola

A usina da Cooplar fornece leite ao município de Ibiassucê através
do PAA, que é utilizado nas merendas escolares, por exemplo.

M. Anísio Teixeira), Marcia
Cristiana, (Escola. M. de Santo
Antônio), Zilma Martins,
(Escola M. Mundo Encantado),
Maria das Graças (Escola M.
Professora Helena Santos),
Engrácia Farias (Escola M.
Deoclides José de Farias),
Marta Fonseca (Escola M. de
Brasilândia) e a supervisora do
Programa Primeira Infância no
SUAS, Maria José. A Equipe foi
recebida pelo vice- presidente
da Cooperativa dos Produtores
de Leite e Cereais De Lagoa
Real (Cooplar), o Sr. Marcelo
Cardoso Trindade e pela
engenheira de alimentos Jove-
lane Carvalho Aguiar, que

apresentaram as instalações da
usina e todo o processo de
beneficiamento do leite de vaca.

O processo tem início no
recebimento do leite pela
Cooplar, sendo em seguida,
coletadas amostras e encami-
nhada para análise em labora-
tório da própria unidade,
passando por testes para
identificar resistência térmica
(teste do alizarol), acidez
titulável, (teste dornic), níveis
de contaminação (teste de
antibiótico), fraude por adição
de água (teste de crioscopia),

entre outros, como teste de
gordura e fraude por adição
de produtos químicos.  Após
atestar a qualidade, o leite é
destinado à etapa de pasteu-
rização, seguido pelo envase
em embalagens plásticas, e
expedição, que acontece em
caminhões refrigerados.

Segundo o Secretário San-
dro Wagner, "conhecer na
prática todo o processo de
beneficiamento do leite foi
muito enriquecedor, aumen-
tando assim a confiança na
qualidade do alimento que,

semanalmente alimenta muitas
famílias, bem como a valori-
zação do Programa PAA Leite
em nosso município."

Para a nutricionista Ada-
hilda Brito, "este é um pro-
grama que tem um impacto sig-
nificativo na vida de milhares
de baianos, uma vez que
fortalece a agricultura familiar
dos municípios, ao tempo em
que contribui para uma melhor
qualidade de vida de centenas
de famílias, que se encontram
em situação de insegurança
alimentar."
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AGRICULTORAS DE CACULÉ RECEBERÃO R$ 465 MIL
DO BAHIA PRODUTIVA PARA MELHORAR A PRODUÇÃO

O Grupo Produtivo de
Bolos e Biscoito 'Mulheres que
Transformam', da comunidade
de Apostema e as unidades
produtivas de Capivara, ambas
em Caculé, vêm sendo aten-
didas com o serviço de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural
(ATER) Mulher, da Superinten-
dência Baiana de Assistência
Técnica e Extensão Rural
(Bahiater), executado por meio
da Cooperativa de Trabalho,
Assessoria Técnica e Educacio-
nal para o Desenvolvimento da
Agricultura Familiar (Cootraf).
O secretário de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), Josias Go-

O valor irá para a construção de uma unidade de beneficiamento de mandioca e equipamentos para a Associação dos Pequenos Produtores de Apostema e Tingui.

mes, visitou, no sábado (21),
as localidades, para conhecer
o trabalho desenvolvido.

Em Apostema, os produtos
das 'Mulheres que Transfor-
mam' são vendidos para o

Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e ao Progra-
ma Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) da Prefeitura
de Caculé. Por meio da Asso-
ciação dos Pequenos Produto-

res de Apostema e Tingui,
serão investidos, pelo projeto
Bahia Produtiva, R$ 465,6 mil
em uma unidade de beneficia-
mento de mandioca e equipa-
mentos, potencializando o

resultado. Já na comunidade
de Capivara, a produção de
hortifrútis das Unidades de
Produção Familiar, orgânicos,
são vendidas para o PAA e na
feira livre da região.

GUAJERU: PREFEITURA ABRE NOVA RUA PARA LIGAR
O CENTRO AO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA

No sábado (14), o prefeito
Jilvan 'Galego' Teixeira, o vice-
prefeito Gilberto e o secretário
municipal de administração Zé
Carlos acompanharam a e-
quipe do Departamento de

Estrada nas obras de abertura
de uma nova e importante rua
na cidade, que liga o centro
ao bairro Nossa Senhora
Aparecida. "O acesso de
veículos de grande porte que

sempre transitaram com difi-
culdades por conta das curvas

estreitas no centro da cidade,
agora fluirão com segurança

e facilidade", afirmou o prefeito
Jilvan Teixeira.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.300 - 16 A 31 DE AGOSTO DE 2021 Página 09

LIVRAMENTO: 8ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atendendo a Resolução

do CNAS/MA nº 30, de 12/
03/2021, a VIII Conferência
Municipal de Assistência
Social de Livramento de Nossa
Senhora, que teve como tema
"Direito do Povo e Dever do
Estado: com financiamento pú-
blico, para enfrentar as desi-
gualdades e garantir a pro-
teção social" foi realizada no
antigo Colégio Estadual João
Vilas Boas, na terça-feira (17).

Após a cerimônia de aber-
tura, comandada pelo presi-
dente do Conselho Municipal
de Assistência Social (CMAS),
João Aparecido Ramos da
Costa, conhecido também com
Cido Quilombola, foi lido e
aprovado, por unanimidade, o
Regimento Interno da Confe-
rência. Houve, ainda, uma
provocação do tema "As
artimanhas da exclusão social
no Sistema Único de Assistên-

cia Social (SUAS)", pelo psicó-
logo Zeferino Neto. Em se-
guida, foi realizada a palestra
magna pela assistente social
Jozane Castro. Por fim, houve
debate e aprovação, pelos
delegados, de propostas a

título municipal, estadual e
federal, bem como, a eleição
de delegados para a participa-
ção na Conferência Estadual
de Assistência Social.

Estiveram presentes o
prefeito Ricardinho Ribeiro, a

vice-prefeita Joanina Sampaio,
a primeira-dama Leila Ismara,
a secretária municipal de
Desenvolvimento Social Célia
Castro, conselheiros, além de
servidores e trabalhadores do
SUAS. Devido às imposições

impostas para combater o
contágio da Covid-19, o evento
não foi aberto para a popu-
lação e o público presente
receberam máscaras e foram
instruídos a manter o distan-
ciamento social.

GUAJERU: PREFEITO GALEGO AUTORIZA CONSTRUÇÃO
DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA

O prefeito Jilvan 'Galego'
Teixeira e a secretária municipal
de Saúde Érica Leal assinaram,
na quarta-feira (18), a Ordem
de Serviço 005/2021 para a
Construção do Centro de
Reabilitação em Fisioterapia de
Guajeru. Estavam presentes no
ato de assinatura da ordem de

serviço o engenheiro civil
Danilo Gonçalves, a pregoeira
Vera Teixeira e os represen-
tantes da empresa Decor-
sondas Empreendimentos
LTDA., vencedora da licitação.

Com investimento de R$
269.884,97, o Centro contará
com recepção, consultórios,

sala ampla para fisioterapia,
área com piscina para hidro-
terapia, dentre outros espaços
necessários. Segundo o pre-

feito, a obra irá proporcionar
um ambiente amplo, com
conforto e equipamentos
importantes para a execução

de atividades em fisioterapia e
hidroterapia, o que irá tornar
a atenção básica do município
mais resolutiva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N. 026/2021 - O Município de Aracatu/Bahia, através da Prefeita
Municipal, torna público o cancelamento do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico SRP n. 026/2021) que tem como objetivo
a "Contratação de Serviços De Transporte de Funcionários para Unidades Básicas De Saúde e Unidades Satélites De Saúde
Localizadas na zona rural do Município De Aracatu/Ba, conforme as especificações e condições estabelecidas no Anexo I Do
Edital - Termo De Referência", neste Município, em razão de interesse público, tudo em consonância com o art. 49 da Lei nº 8.666/
93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim redigida: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Aracatu - Bahia, 17 de agosto de
2021. Braulina Lima Silva - Prefeita Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N º. 002/2021 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de Infraestrutura na pavimentação em paralelepípedos da Via: Estrada para Barragem, conforme Convênio 884638/2019 junto
ao Ministério do Desenvolvimento Regional. DATA DE ABERTURA: 09/09/2021. HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço
Global. LOCAL: Setor de licitação, na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua Libério Alves Maia, 37, Centro, Aracatu- BA, CEP:
46.130-000. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min. Aracatu-
BA, 20 de agosto de 2021. James Porto Brito - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 029/2021-SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual e futura prestação de serviços de confecção de materiais gráficos e impressão digital para atender as demandas das
diversas Secretarias e Setores do município. Entrega das Propostas: a partir de 25 de agosto de 2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08 de setembro de 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 24/08/2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro Edição disponível.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 031/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de medicamentos e materiais hospitalares, destinados à manutenção das Unidades de Saúde e
Hospital Municipal Felinto da Silveira Maia, deste município. Entrega das Propostas: a partir de 31/08/2021 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/09/2021 às 10:00h 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. 30/08/
2021. Tobias Costa da Silva. Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa visando
aquisição de 04 (quatro) veículos 0km destinados as Secretarias do Município de Aracatu - BA. Entrega das Propostas: a partir
de 31/08/2021 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/09/2021 às 08:30h 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. 30/08/2021. Tobias Costa da Silva. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 004/2021, para Credenciamento de Serviços de
Profissionais de Saúde (Consultas, Exames e Serviços Médicos) em várias áreas de Saúde para atender as necessidades de

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 017/2021 - ID Nº 885353 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 017/2021, tendo como objeto o registro de preços para futura contratação de empresa
especializada para prestação de serviços comuns de apoio às atividades operacionais e administrativas em caráter complementar
em atendimento as demandas das Secretarias Municipais de Obras e Saneamento e Educação e Cultura do Município de Caculé
- Bahia, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 31 de agosto de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura,
através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial
do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal
de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº
26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais
atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 18 de agosto de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 018/2021 - ID Nº 886897 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 018/2021, tendo como objeto o registro de preços para contratação de empresa
especializada na locação de veículos leves, sem motorista em caráter complementar, para atender as necessidades de diversas
secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 31 de agosto de 2021, às 14h00min, na
sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra
no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 18 de
agosto de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 019/2021 - ID Nº 890354 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 019/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para a aquisição de 01 Trator
Pá Carregadeira para atender ao Convênio nº 242/2021CAR/AJU em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Saneamento deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 01 de setembro de 2021, às
10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição
na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente,
estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 19 de
agosto de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 023/2021 - 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
023/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de móveis para escritório e eletrodomésticos em atendimento
as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 02 de
setembro de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário
Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura
Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui
Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 20 de agosto de 2021. Pregoeiro:
João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 024/2021 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 28/21-PA 74/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de gêneros alimentícios e de consumo para diversas Secretarias. Recebimento das Propostas e
Habilitação: 19.8.21 a 1.9.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 1.9.21 às 8:30h, Disputa: 1.9.21 às 9:15h - 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° 888230 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 19.8.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - WWW.LICITACOES-E.COM.BR
- ID N° 858523 - A Pregoeira torna público aos interessados e em especial aos participantes da licitação; Modalidade Pregão
Eletrônico nº 6/21-PA 20/21, tipo menor preço global (lote único). Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação,
de forma contínua, de serviços de Apoio Administrativo e Apoio de Serviços Gerais, a serem executados em Órgãos da
Administração Pública Municipal de Condeúba, conforme sessão ocorrida no dia 16.7.2021. Motivos: Após homologação, a
empresa declarada vencedora apresentou Carta de Desistência. Amparada na legislação, fica convocada, na ordem de
classificação, a empresa WA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, para manifestarse dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas
da publicação do presente, quanto ao cumprimento da proposta de preços apresentada, e se caso for, análise da habilitação,
podendo ser realizada negociação. Abrir-se-á novamente nos termos do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade
de qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, ficando por ocasião da desistência da primeira
colocada prejudicada a sua motivação. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso. Maiores informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 25.8.21. Wanrléia Soares de Avelar
do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 29/21-PA 79/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de fitas de glicemia para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Condeúba.  Recebimento das
Propostas e Habilitação: 31.8.21 a 15.9.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 15.9.21 às 8:30h, Disputa: 15.9.21 às 9:15h
- 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° 892436 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 31.8.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 - 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 012/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de peças, para atender as necessidades dos veículos e máquinas pesadas
do Município, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de
Brasília) do dia 02/09/2021, no site:www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails: licita-
caraibas17@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. Jones Coelho Dias, Prefeito.

ERRATA DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2021 - Referente ao Pregão Eletrônico
para Registro de Preços nº 012/2021, objetivando Registro de Preços para Aquisição de peças, para atender as necessidades
dos veículos e máquinas pesadas do Município, conforme especificações constantes nos Anexos do  Edital,publicada no Diário
Oficial do dia 23/08/2021 Edição 1189, faz se a seguinte  consideração/alteração: Onde lê se: 9.3  Limite do acolhimento de
propostas: às 9:00 do dia 02/08/2021; 9.4  Abertura das propostas: às 9:15 do dia 02/08/2021; 9.5  Data e a hora da disputa: às
9h45min do dia 02/08/2021. Leia se: 9.3  Limite do acolhimento de propostas: às 9:00 do dia 02/09/2021; 9.4  Abertura das
propostas: às 9:15 do dia 02/09/2021; 9.5  Data e a hora da disputa: às 9h45min do dia 02/09/2021.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021 - Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar
Serviços na Pavimentação de Rua em Paralelepípedo com Drenagem Superficial na Localidade Av. Silveirão, Bairro Centro,
(Trechos Av. Silveirão 01/E11-E15; Av. Silveirão 01/E15-E23; Av. Silveirão 02/E23-E25+1,38) Município de Caraíbas - Ba.
Abertura 09/09/2021, às 09:30h na Sede da Prefeitura tel: (77)3443-1010, e-mail: licitacaraibas17@gmail.com, https://
www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Sonilda de Cássia de M. Querino - Presidente da CPL, Jones Coelho Dias - Prefeito
Municipal.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2021 - 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 015/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Aquisição
de exames de análises clínicas, através da contratação de empresa prestadora do serviço, para atender a demanda laboratorial
da Secretaria Municipal de Saúde e de seus serviços vinculados, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital.
Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 13/09/2021, no site:www.licitacoes-e.com.br. 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). 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. Jones Coelho Dias, Prefeito.

024/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de fórmulas infantis em caráter complementar, para doação
às crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade social deste Município, (conforme termo de referência), que será
realizado no dia 03 de setembro de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição
na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente,
estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 20 de
agosto de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2021 - ID Nº 890354 - O Pregoeiro Municipal
designado pelo Decreto nº 012/2021, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que a licitação/PREGÃO
ELETRÔNICO nº 019/2021, objetivando a aquisição de 01 Trator Pá Carregadeira para atender ao Convênio nº 242/2021CAR/
AJU em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento deste Município, prevista para o dia 01/
09/2021 às 10h00min, fica suspenso o PREGÃO ELETRÔNICO para o dia 09/09/2021 às 10h00min, por motivos de retardo em
resumo do edital encaminhado ao Diário Oficial do Estada. CACULÉ - BA, 27 de agosto de 2021. João Pedro Ribeiro do
Nascimento - Pregoeiro Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE L ICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO nº 154/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
- O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito,
devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no   uso   de   suas   atribuições   legais,   torna   público   a   realização
de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 006/2021, Processo Administrativo nº
154/2021, no dia 30 de agosto de 2021, às 9h:00m na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,sita
na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a  contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação de
veículos, a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais desta Administração Pública, conforme
relação, quantitativos e especificações constantes no Edital e em seus anexos. O texto integral do edital (contendo todas as
informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 2h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/
BA, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, 18 de agosto de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2021 - CREDENCIAMENTO N° 001/2021 - O MUNICIPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA,
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, constituída através da Portaria nº 002/2021, de 7 de janeiro de 2021, por
seu Presidente, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta a
licitação por CHAMAMENTO PÚBLICO para fins de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES, E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTOS
AMBULATORIAL OU HOSPITALAR, MENSAL E/OU EM REGIME DE PLANTÕES, COMPLEMENTARES A REDE PÚBLICA
DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL RUBENS COSTA SANTOS, UNIDADES SAÚDE DA
FAMÍLIA (USF’S) E CENTRO DE TRIAGEM DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, de
acordo com os quantitativos, especialidades e demais especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte
integrante deste Edital. Os interessados para atenderem o chamamento do Credenciamento, poderão ter acesso ao Edital e seus
anexos, através da retirada de cópia, sem qualquer custo para o licitante, presencialmente no setor de Licitação da Prefeitura
Municipal, através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com ou pelo site: www.ituacu.ba.gov.br, a partir do dia 25 de agosto de
2021. Todos os documentos exigidos, deverão ser entregues e protocolados no Setor de Licitações a partir do dia 25 de agosto
de 2021 até o dia 31 de agosto 2021, sempre no horário de 9:00h às 11:30h, e das 14:00h às 17:00h, no prédio sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sito na Praça Gilberto Gil, s/nº, Centro, na cidade de Ituaçu/BA. Aleomar Gomes Brito - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 002/2021.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO
nº 154/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes
Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna público o adiamento do
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 006/2021, Processo Administrativo nº 154/
2021 que, em virtude de feriado municipal no dia 26 de agosto de 2021, fica adiado o certame para ocorrer no dia 01 de setembro
de 2021, às 9h:00m, visando a  contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação de veículos,
a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais desta Administração Pública, conforme relação, quantitativos
e especificações constantes no Edital e em seus anexos. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o
certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 2h:00 e das
14h:00às17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com.Ituaçu/BA, ou pelo Portal:
Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br, 25 de agosto de 2021. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 155/ 2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/ 2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, torna público a realização
de DISPENSA DE LICITAÇÃO a contratação de serviços de locação de equipamentos, estruturas e materiais, como apoio
institucional para a realização do evento: “!Desafio CT Paula Gallan (competição de XCO – Desafio Ciclístico), a ser realizado
no dia 29 de agosto de 2021, no Povoado Gruta da Mangabeira, neste Município de Ituaçu/BA. A abertura dos envelopes se dará
no próximo dia 27 de agosto de 2021, às 10:30 h, na sala Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça
Gilberto Gil, s/nº, em conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I. Esclarecimentos
adicionais através: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 25 de agosto de 2021. Aleomar Gomes Brito – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

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

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/
93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 003/2021, para Credenciamento de
Serviços Médicos para realização de consultas médicas em diversas especialidades e procedimentos médicos para atender
pacientes do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 19/08/2021, das
08:30 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, nº 07, centro, na cidade
de Malhada de Pedras, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar
a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do
credenciamento, que não deverá ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do
presente Credenciamento. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial
do Município de Malhada de Pedras-Ba, disponível no site www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva
- Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - 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 011/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO Contração
de empresa especializada para Prestação de Seviços de Desenvolvimento de atividades preventivas e educativas em saúde
ambiental, proporcionando informações e atividades sanitárias, visando à qualidade de vida das famílias e diminuição dos
impactos ambientais, na comunidade de Tabuleirinho e adjacências, zona rural 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 19/08/2021 até 30/08/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 30/08/
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 011/2021 - 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 011/2021 do tipo menor preço Global.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Desenvolvimento de atividades preventivas
e educativas em saúde ambiental, proporcionando informações e atividades sanitárias, visando à qualidade de vida das famílias
e diminuição dos impactos ambientais, na comunidade de Tabuleirinho e adjacências, zona rural do Município, de acordo com
as especificações constantes do Edital, para o dia 10/09/2021. 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 10/08/2021 às
08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 10/09/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com
e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de alimentos para merenda escolar, conforme edital e anexos. Data: 01/09/2021.
Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na
Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, no horário 08:00
às 12:00 h, de segunda à sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 19 de Agosto de 2021. João Paulo
da Silva Souza - Pregoeiro.

CHAMADA PÚBLICA N° 004/2021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural
O presidente da CPL da PM de Jacaraci torna público que realizará chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
– Pnae. A abertura da sessão será às 08h de 20/09/2021, na sede da Prefeitura, quando será recebida a documentação. Edital
e demais atos do certame na sede e www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 30 de agosto 2021. João Paulo da Silva Souza.
Presidente da CPL.

AVISO DE EDITAL  - CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 05/2021 - Objeto: Credenciamento para contratação
da prestação de serviços médicos,  visando a realização de consultas especializadas, exames clínicos, procedimentos e
serviços médicos hospitalares para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede pública municipal.
Data: 10/09/2021. Horário: 09h00min. O credenciamento ficará aberto pelo período de 1 (um) ano. Edital e anexos disponíveis
na sede da prefeitura no horário de 08 às 13 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151.
Jacaraci, 27 de Agosto de 2021. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 029/2021 - Processo de Administrativo n.º
068/2021. 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 PARA
SEREM USADOS NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna
público que no dia 10 de setembro 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. 25 de agosto de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA
- PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 030/2021 - Processo de Administrativo n.º
069/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DESCRIÇÃO E
QUANTITATIVOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTE EDITAL. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal,
torna público que no dia 10 setembro de 2021, às 11:00 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. 25 de agosto de 2021. ANDERSON
DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 -  A CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA -Ba, em acordo com
a Lei Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada
de Preços nº 001/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 16/09/2021, às 09:00hrs na Sede da Câmara, situada à Praça Julio
Carvalho, nº 96, na cidade Mortugaba, Bahia. OBJETO: Contratação de Empresa para prestar serviços de Engenharia na
Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na
Sede da Câmara e através do e-mail: camarademortugaba@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Motugaba - Ba, disponível no site https://www.camaramortu-
gaba.ba.gov.br. 26 de Agosto de 2021 Edileusa de Carvalho Sousa Tolentino - Presidente da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 04.858.506/0001-97

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.

Pacientes do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e documentação a partir de 18/08/2021, das
08:30 às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24,
na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura. Os interessados poderão se credenciar a
qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou até que seja divulgado o encerramento do
credenciamento, que não deverá ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após o lançamento do Edital com as normas do
presente Credenciamento. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial
do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - 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 026/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Oxigênio Medicinal, Fluxômetros, Regulador Medicinal e Umidificador para atender a Secretaria
Municipal de Saúde, 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
02/09/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 02/09/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM MARACÁS E MIRANTE

O Governo Federal, por
meio da Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR),
reconheceu a situação de
emergência nos municípios
baianos de Maracás e Mirante
devido à estiagem. A decisão,
publicada na edição de sexta-
feira (20) do Diário Oficial da
União (DOU), também reco-
nhece a situação de emer-
gência nos municípios de
Bento Fernandes (RN) e Ma-
chalis (MG) em razão da seca
e São Pedro do Ivaí (PR) devido
à geada.

Após o reconhecimento
federal, o município afetado A decisão foi publicada na edição de sexta-feira (20) do DOU. Na foto, a cidade de Maracás.

por desastre natural pode
solicitar recursos do MDR para
ações de resposta, que são
aquelas voltadas a socorro,
assistência e restabelecimento
de serviços essenciais, e de
reconstrução de infraestrutura
danificada pelos desastres.
Com base nas informações
enviadas por meio do Sistema
Integrado de Informações
sobre Desastres (S2iD), a
equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e os
valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada porta-
ria no DOU com a especifi-
cação do valor a ser liberado.

CAFÉ PREMIUM DA COOPERBAC FOI LANÇADO EM
CONQUISTA, FEIRA, SALVADOR E MAIS 3 MUNICÍPIOS

Na terça-feira (24), a agri-
cultura familiar levou para as
prateleiras de estabelecimentos
comerciais da Bahia mais um
produto de qualidade. Desta
vez, o lançamento foi um café
premium, produzido no sudo-
este baiano, pela Cooperativa
Mista dos Pequenos Cafei-
cultores de Barra do Choça e
Região (Cooperbac), localizada
em Barra do Choça. Um café
de torra clara, 100% arábica,
cultivado em altitudes que
variam de 900 a 1.100 metros,
de maneira sustentável, e que
possui o Selo de Identificação
da Agricultura Familiar (Sipaf).
Uma bebida com sabor suave,
cremosa, com aroma floral e
acidez média.

Inicialmente, o café Cooper-
bac Premium será comercia-
lizado em grãos, em embalagens
de 1 quilo, nos municípios de
Vitória da Conquista, Feira de
Santana, Serrinha, Juazeiro, Lauro
de Freitas e em Salvador. A
previsão é que, até o final de
2021, a cooperativa coloque no
mercado a versão moída, em
embalagem de 250g.

A unidade de beneficia-
mento de café da Cooperbac
tem capacidade de processa-
mento de 12 toneladas por dia,

Inicialmente, o café será comercializado em grãos, em embalagens de 1kg. Até o final de 2021, a
cooperativa coloque no mercado a versão moída, em embalagem de 250g.

atendendo diretamente a 335
famílias agricultoras produtoras
de café. A cooperativa produz
e comercializa grãos crus e
torrados e café a vácuo. Agora,
são quatro marcas de café,
desde uma mais popular, o Tia
Rege, até o Premium, um café
gourmet para consumidores
mais exigentes.

De acordo com a presi-
dente da Cooperbac, Joara
Oliveira, o lançamento do no-
vo café vai impactar direta-
mente a vida dos produtores:
"É a concretização de um
sonho que os produtores
tinham em comercializar seu
produto gourmet, um café
despolpado, seco na estufa
com todo cuidado, evitando a
venda para atravessadores. Um
café que é vendido hoje a R$1
mil, vamos conseguir vender
de R$ 1.500 a R$ 1.600 a
saca". A produção da Cooper-
bac ganhou também o merca-
do chinês. Neste ano, a
cooperativa envia sua primeira
remessa de café para a China.
Um contrato, inicial de seis
meses com a empresa Câmara
Chinesa, que irá permitir a
comercialização 20 toneladas
do café Cooperbac arábica
moído.

LLLLLABORAABORAABORAABORAABORATTTTTÓRIO DEÓRIO DEÓRIO DEÓRIO DEÓRIO DE
CLCLCLCLCLASSIFICAÇÃASSIFICAÇÃASSIFICAÇÃASSIFICAÇÃASSIFICAÇÃO -O -O -O -O - Toda a
produção passa pelo Labo-
ratório de Classificação Sen-
sorial de Café, onde são
certificados e emitidos laudos
técnicos, que habilitam o
produto da Cooperbac para a
comercialização junto com
grandes marcas nacionais de
café. A construção do labora-
tório integra um conjunto de
intervenções do Governo do
Estado da Bahia, por meio do
projeto Bahia Produtiva, da

Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR),
empresa pública vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR). No total, estão
sendo aplicados na Cooperbac,
pelo Bahia Produtiva, recursos
da ordem de R$ 5,4 milhões,
com intervenções, tanto na base
de produção, apoiando os
agricultores a melhorarem a
produção com a aquisição de
estufas e equipamentos, e assis-
tência técnica, como também,
dentro da unidade de proces-

samento e torrefação de café,
desenvolvimento de embala-
gens e rótulos, e acesso a mer-
cados. Para o diretor-presidente
da CAR, Wilson Dias, esse é
mais um salto de qualidade
expresso no produto e na
embalagem que busca sintonia
com um mercado cada dia mais
exigente: "A inovação acompa-
nha o crescimento da Cooper-
bac e por isso nos orgulha muito
apoiar este empreendimento
que nos surpreende positi-
vamente a cada dia".


