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BAHIA OFICIALIZA CONGELAMENTO DE VALORES
DE REFERÊNCIA PARA ICMS DOS COMBUSTÍVEIS

Decreto assinado pelo governador Rui Costa (PT),
publicado na edição da sexta-feira (05) do Diário
Oficial do Estado, oficializa na Bahia a decisão dos
estados, anunciada na última semana pelo Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), de congelar
por 90 dias os valores de referência para cálculo do
ICMS sobre os combustíveis. De acordo com o
decreto, os valores vigentes no último dia 1º de
novembro permanecerão os mesmos até 31 de janeiro
de 2022.

A Bahia, que não aumentou as alíquotas de ICMS
para combustíveis nos últimos anos, com a iniciativa
conjunta dos estados está congelando agora também
os valores de referência levados em consideração
para cálculo do imposto a ser cobrado. A medida
constitui, de acordo com o secretário da Fazenda da
Bahia, Manoel Vitório, um gesto de cooperação por
parte dos estados e que o ICMS não é o fator que

DE ACORDO COM O DECRETO, OS VALORES VIGENTES NO ÚLTIMO DIA 1º DE
NOVEMBRO PERMANECERÃO OS MESMOS ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2022

tem levado às sucessivas altas de preços dos
combustíveis. "Sem que haja uma mudança na política
de preços da Petrobras, que tem como avalista o
governo federal, os preços vão continuar subindo, e
a iniciativa dos Estados não vai adiantar", afirma o
secretário.

A Petrobras vem reajustando seus preços com
base na cotação do dólar e no mercado internacional
do petróleo, enquanto os postos repassam estes
aumentos de forma automática para o consumidor.
"A política da Petrobras é um equívoco ao não levar
em conta sua produção de combustível no Brasil,
indexando seu preço às oscilações do mercado de
commodities e ao câmbio", afirma Manoel Vitório. A
empresa, acrescenta o secretário, "deve responder
ainda por que mantém capacidade ociosa nas
refinarias". Se os preços continuarem subindo, avalia,
é o consumidor que seguirá sendo penalizado.

ALÍQUOALÍQUOALÍQUOALÍQUOALÍQUOTTTTTAS SEGUEM AS MESMAS SEGUEM AS MESMAS SEGUEM AS MESMAS SEGUEM AS MESMAS SEGUEM AS MESMASASASASAS

As fazendas estaduais estão contribuindo com a
renúncia de suas próprias receitas para auxiliar na
superação da crise, lembra ainda Manoel Vitório,
mas aguardam uma solução definitiva do governo
federal para este problema que compromete o bem-
estar da população e os setores produtivos da
economia brasileira. O Governo da Bahia mantém
as mesmas alíquotas de ICMS para combustíveis há
vários anos. A última alteração ocorreu em março
de 2016, para as alíquotas de diesel e álcool. Já os
valores de referência constituem apenas uma forma
de adequar a cobrança do imposto aos preços em
vigor. É este mecanismo que está sendo congelado
agora pelos estados. O congelamento inclui o Preço
Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e a
Margem de Valor Agregado (MVA).
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ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS - ‘O SILOGEU’

Por Fábio Silveira
Com Fabiano Cotrim

Dialogando com o Silogeu - ACL

Saudações olímpicas a todxs!

A pandemia endoidou o mundo deveras, é julho de 2021 e assistimos, ao vivo, aos Jogos
Olímpicos de 2020, certamente uma fenda temporal, um buraco de minhoca, um big bang de
universo paralelo, um LSD, algum fenômeno extra ou intraterrestre, a fucking fact happened,
no doubt! Um problema dessa envergadura para resolver, uma olimpíada para vencer, um vírus
para derrotar, mortos para enterrar, um povo para vacinar e nós, cá, preocupados com
questões de somenos. Por que haveríamos de gastar uma só sinapse para trazer uma resposta
à nossa capitular indagação, para que serve a poesia? Por quê?
Para que serve a poesia? Essa pergunta, quem trouxe à superfície foi Mano, o poeta, fê-la em
um poema perdido n'algum guardanapo ou pendrive ou nuvem, esta última bem mais provável,
posto que os poetas, por natureza, são nefelibatas, por isso, faço denúncia que o referido
poema deveria compor esse relatório, anexado como elemento circunstancial do conjunto
probatório e...
O poema, misteriosamente desaparecido, de Mano - Para que serve a poesia? - serviu de
inspiração para Fabiano Cotrim, o cronista, enveredar-se no gênero narrativo, propondo um
conto ou talvez uma novela de folhetim, considerando a apresentação dos primeiros rascunhos
revelados.
Tão boa era aquela ideia que designei, temporariamente, toda a atividade do meu ad aeternum
(um dia, Mein lieber Freund herr Koehne vai me resolver essa pendenga desse negócio de ad
aeternum) para aproveitar a pergunta, para que serve a poesia? e tentar respondê-la ao modo
universitário, para não dizer acadêmico e misturar as bolas, porque, aqui, acadêmico é imortal
(veja, Mr. K, está começando a fazer sentido - imortal/ad aeternum).
Vi, na proposta de Cotrim, uma boa história, com um mote espetacular, de amplitude bastante
significativa. O enredo abriu um mistifório de possibilidades para ser contado, com exercícios
vadiando desde os heptassílabos tradicionais da Literatura Brasileira de Cordel até as épicas
redondilhas camonianas, de um roteiro promissor para cinema a um denso romance de
suspense, de um monólogo performático a um musical do teatro, enfim, uma ideia daquelas,
porreta mesmo.
Eu, muito particularmente, vi, no protagonista daquela história interessante, uma semelhança
bem cristalina com o grande Gabriel Garcia Lorca, um bitelo dum poeta espanhol.
- Mas profe, Garcia Lorca era pacifista, homossexual, como pode mal compará-lo desse jeito,
Tunim arremessava capas duras e grossas brochuras com precisão de um herói olímpico e nem
era atleta, era poeta, dizem que transformou a poesia em um instrumento mortal e sanguinário.
- Sei não, mas essas verdades não faziam Lorca menos ou mais poeta que ninguém, era poeta,
era bom e pronto!
- Sim, mas... e daí? O profe sabe que o espanhol não se envolveu em crimes.
- Sei, não matou pela poesia, mas morreu pelas coisas que escrevia.
- Como!?
- Lorca foi assassinado, mais precisamente, fuzilado por agentes de um governo, uma ditadura
militar, facista, que perseguia e matava poetas, artistas, ativistas por direitos humanos,
ambientalistas, defensores das minorias e, com a mais cruel violência, intelectuais divergentes
e políticos opositores. Era um governo muito obscurantista aquele fascista de extrema direita,
tipo o governo do Brasil/2021, a diferença que aqui, os livros são queimados por milícias das
mídias virtuais, mas os poetas pretos e pobres da periferia, especialmente os caras da rima, do
Rap, continuam sendo executados, chacinados covardemente.
- Sim, entendo, então Lorca escrevia contra o regime de... como é mesmo o nome do
ditador?
- Mui bien, escucha mi consejo, compañero. Acesse o google, pesquise "garcia lorca", o
google aceita minúsculo, navegue por alguns resultados, o google vai apresentar muitos, você
vai gostar e vai saber o nome do assassino de Lorca, o google revela tudo. Depois, se fores
chamado ao interesse, pela mesma ferramenta de internet, compre um livro de Gabriel Garcia
Lorca, leia-o e faça o livro circular, emprestando-o a outrem. O primo Alberto, um poeta aqui
da vila, dizia: "os livros morrem na estante, só a leitura pode revivê-los".
Para quem quer se aproximar do gênero Teatro, especialmente como autor, a leitura de Lorca
é tão determinante quanto a de Shakespeare, isso só para começo, pois tem é coisa para se
ler até chegar nos "200 jogos e exercícios de Boal" (risos). Ah, se tiver os poderes da mesa
branca e fé, o primo Alberto entende de tudo, de coisas que nem o google entenderia.
- All right, my dear teacher. Então voltemos ao nosso trilho, para que serve a poesia?
Pois sim, encaminhemos, com firmeza, para as conclusões deste relato. Na busca por respostas,
faltavam as respostas de uma poeta, uma filha de Eva capaz de pintar o Éden juntando palavras

PARA QUE SERVE A POESIA?
(PARTE FINAL - O RELATÓRIO)

e bordar o mundo com poesia. Tinha que ser mulher e tinha que ser poeta. WislawaSzymborska
(1923-2012), essa é boa, é uma que se preocupou como gastar a grana que ganhou com o
prêmio Nobel de Literatura em 1996, uma polaca arretada.
Ciente do temperamento instável dos poetas, fui direto ao ponto com a premiadíssima
escritora:
- Hi, Mrs. Szymborska! What is poetry for?
Surpresa, Wislawa respondeu.
- Hã!? Poetry? May I answer you in portuguese?
- Of course Milady...
Foi aí que a Dona Szymborska abriu um livro e trovou.

Alguns gostam de poesia

Alguns -
quer dizer nem todos.
Nem a maioria de todos, mas a minoria.
Excluindo escolas, onde se deve
e os próprios poetas,
serão talvez dois em mil.

Gostam -
mas também se gosta de canja de massa,
gosta-se da lisonja e da cor azul,
gosta-se de um velho cachecol,
gosta-se de levar a sua avante,
gosta-se de fazer festas a um cão.

De poesia -
mas o que é a poesia?
Algumas respostas vagas
já foram dadas,
mas eu não sei e não sei, e a isto me agarro
como a um corrimão providencial.

Boa essa Wislawa, não? Pois é, também gostei, já que ela esclareceu também que uma das
serventias para a poesia é ser gostada, não por todos, mas gostada, isso é fácil, tem cada uma
bacana.
Encerrados os debates, juntadas as evidências, catalogadas as provas, taquigrafadas as
audiências, chegou o esperado momento de se proferir o veredicto e determinar a sentença.
Coube a um poeta português, Manuel António Pina (1943-2012), dar voz a tais peças. Pina
também era um poeta que sustentava sua família com a grana dos prêmios que recebeu por
conta dos poemas que escrevera. Estava bem preparado para a tarefa e, assim, proclamou o
resultado final com sua peculiar desenvoltura.
Quem esperava um certo corporativismo, até mesmo uma tênue parcialidade, já que o referido
causídico também era poeta, teve a expectativa frustrada já nas primeiras falas. Pina determinou
algumas medidas cautelares, entretanto, pediu vistas para reler toda poesia do mundo, adiando
a conclusão do julgamento, vejam o que ele fez constar dos autos:

A poesia vai acabar

A poesia vai acabar, os poetas
vão ser colocados em lugares mais úteis.
Por exemplo, observadores de pássaros
(enquanto os pássaros não
acabarem). Esta certeza tive-a hoje ao
entrar numa repartição pública.
Um senhor míope atendia devagar
ao balcão; eu perguntei: "Que fez algum
poeta por este senhor?" E a pergunta
afligiu-me tanto por dentro e por
fora da cabeça que tive que voltar a ler
toda a poesia desde o princípio do mundo.
Uma pergunta numa cabeça.
- Como uma coroa de espinhos:
estão todos a ver onde o autor quer chegar? -

Mas não pensem que tudo acaba aqui, está liberada a impetração de recursos em todas as
instâncias e fica também permitida, agora com os confrades e confreiras do silogeu, a
apresentação de novos fatos e argumentos que possam esclarecer para que serve a poesia.
Com isso, o trânsito em julgado dependerá de quem quiser seguir com esse mote. Eu, paro por
aqui...

Caetité, julho de 2021.
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BRUMADO: VEADORA VERIMAR PARABENIZA
MORADORES DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO
PELA EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

Na manhã dessa quinta-feira (04), a presidente
da Câmara Municipal de Brumado, vereadora Verimar
do Sindicato (PT), visitou a Comunidade de São
Lourenço, na zona rural, para conferir o resultado
da extensão da rede elétrica na localidade. "Esse
benefício, que é um sonho de todos os moradores,
foi uma busca incansável dessa Vereadora, que muito
lutou e correu atrás", disse Maria Lúcia, residente da
comunidade.

Pelas redes sociais, Verimar parabenizou os

A PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADORA VERIMAR DO SINDICATO,
ESTEVE NA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO NESSA QUINTA-FEIRA (04)

moradores pela conquista e prestou agradecimentos
àqueles que apoiaram a reivindicação para a extensão
da rede, que vem sendo feita desde 2005 pela
parlamentar brumadense. "Quero parabenizar a todos
da comunidade, por essa conquista e fruto de um
trabalho conjunto, que fizeram essa reivindicação para
que eu buscasse essa extensão de rede de energia
elétrica. Foram vários anos de muita cobrança. Desde
2005, muitas viagens para Salvador, audiências com
os diretores da SEINFRA [Secretaria Estadual de

Infraestrutura], cobrando essa demanda e outras que
já saíram. Quero agradecer de forma especial ao
superintendente de energia e comunicação, Celson
Rodrigues; ao deputado estadual licenciado e
coordenador da FETRAF, Rosilval Leite (PT); ao deputado
federal Afonso Florence (PT), que muito nos ajudou a
tornar o sonho dessa comunidade em realidade. Esse
é meu trabalho na busca inconstante das políticas
públicas para a melhoria da qualidade de vida do
nosso povo", destacou Verimar.
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FALHAS AFETAM ABASTECIMENTO D'ÁGUA
EM BRUMADO E MALHADA DE PEDRAS

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento
(EMBASA) encaminhou à Redação do Sertão Hoje
um comunicado informando que, devido às falhas
no fornecimento de energia elétrica na estação de
tratamento (ETA II), registradas desde a noite de
quinta-feira (04), o abastecimento de água em bairros
e localidades rurais de Brumado e na cidade de
Malhada de Pedras nesta sexta (05). Segundo a
Embasa, até a manhã desta sexta-feira (05), a Coelba
foi acionada para realizar a manutenção corretiva,
mas ainda não há previsão para a realização da
manutenção.

A Embasa recomenda que os moradores
mantenham o uso criterioso da água armazenada
nos reservatórios domiciliares, evitando usos que
possam ser adiados e todas as formas de desperdício
até a completa regularização do abastecimento prevista
para ocorrer em até 48 horas.

Em Brumado, foram afetados os seguintes locais:
Avenida Coronel Santos, Praça Lauro Farani, Rua Dr.
Otávio Perez; bairros: São Jorge, Brisas I, II, III e IV,
Maria Nilza Azevedo Silva, São Felix, Cidade das
Esmeraldas, Irmã Dulce (antigo Malhada Branca),
Jardim de Alá, Urbis II, III e IV, Loteamento Malhada
Branca, Loteamento Bom Jesus, Loteamento
Umbuzeiros; localidades: Vila Presidente Vargas,
Campo Seco Velho, Espinheiro, Campo Seco I e II,
Barrinha, Jurema, Passagem de Pedra, Fundão,
Cachoeira, Canudos, Tocassu, Lagoa Redonda,
Queimada Grande, Rasta Pé, Arrecifinho, Boa Vista,
Lagoa do Julião, Pebas, Frutuoso e Pompeia.

SEGUNDO A EMBASA, ATÉ A MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA (05), A COELBA FOI ACIONADA PARA REALIZAR
A MANUTENÇÃO CORRETIVA, MAS AINDA NÃO HÁ PREVISÃO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO

RUI COSTA ALERTA QUE PANDEMIA AINDA PERSISTE
E DEFENDE USO DE MÁSCARAS CONTRA A COVID-19

O governador Rui Costa (PT) voltou a
comentar sobre a preocupação com o

crescimento do número de casos ativos da
Covid-19 na Bahia, que, segundo Rui, não

cai há 45 dias. A declaração foi feita nesta
quinta-feira (04), na cidade de Jaguarari, no
centro norte do estado, onde o governador

realizou a entrega de obras de infraestrutura.
Rui também pediu à população que continue
usando máscara como medida de prevenção

contra Covid-19, além, também, de
completarem o esquema de vacinação

tomando a 2ª dose.

O GOVERNADOR PEDIU À POPULAÇÃO
QUE CONTINUE USANDO MÁSCARA
E QUE COMPLETEM O ESQUEMA DE
VACINAÇÃO TOMANDO A 2ª DOSE.
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GUANAMBI: UNIFG ABRE INSCRIÇÕES PARA VESTIBULAR
DE MEDICINA COM INGRESSO NO 1º SEMESTRE DE 2022

Estão abertas, até 11 de novembro, as inscrições
para o Vestibular de Medicina 2022.1 do Centro
Universitário UniFG, instituição de ensino
pertencente ao ecossistema Ânima Educação. O
processo seletivo visa o preenchimento de 40 vagas
no curso de bacharelado em Medicina, que funciona
em período integral, na cidade de Guanambi, e tem
duração de 6 anos. Para ingresso na graduação, os
candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas on-line, acessando
as páginas da UniFG (https://estude.centro-
universitariounifg.edu.br/medicina/#documentos) ou
da Fundação para o Vestibular da Universidade
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", a Vunesp
(https://www.vunesp.com.br/ANIM2109), orga-
nizadora do certame. Os locais de provas poderão
ser consultados posteriormente, também pela internet.

O processo seletivo será realizado em uma fase,
dividida em suas etapas. A primeira etapa não é
eliminatória, mas os pontos obtidos serão somados
aos pontos da etapa dois, para classificação. Trata-se
do cumprimento de quatro atividades remotas
propostas pela Inspirali Educação, que medem a
afinidade do candidato com os valores e missão da
Instituição e com a metodologia utilizada. Já a etapa
dois é eliminatória e composta pela aplicação das
provas discursiva e objetiva do Vestibular, que serão
realizadas no dia 04 de dezembro de 2021, entre

as 13 e 18 horas, de forma presencial, em Guanambi.
Nota máxima no Ministério da Educação (MEC),

o curso de Medicina da UniFG busca garantir que
o médico formado seja capaz de prestar atenção
médica integral, fundamentada no equilíbrio de
excelência técnica e relevância social, a partir de
três focos de competência: gestão de serviços de

saúde; cuidado individual e cuidado coletivo, e
produção e difusão de conhecimentos na perspectiva
da Educação em Saúde. Para isso, o graduando conta
com projeto pedagógico inovador, com foco em seu
projeto de vida e aprendizado na prática, além de
infraestrutura com laboratórios de ponta, softwares
e equipamentos modernos.

PREFEITURA DE GUAJERU AMPLIA OFERTA
DE ULTRASSONOGRAFIA NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Guajeru, através da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou a oferta de Exames de Ultrassonografia por meio de contrato firmado com o Médico
Ultrassonografista Dr. Adriano Domingues, que estará no município a cada 15 dias para realizar o atendimento. O primeiro dia ocorreu na última quarta-feira, 27/
10, beneficiando 61 mulheres.

O MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA DR. ADRIANO DOMINGUES ESTARÁ EM GUAJERU
A CADA 15 DIAS. NA ÚLTIMA QUARTA (27) 61 MULHERES FORAM ATENDIDAS

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PREFEITURAS E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO ESTADUAL
DA BAHIA JÁ PODEM COMPRAR ÔNIBUS ESCOLARES
PELO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA PARA 2022

A pandemia de Covid-19 aumentou os índices de
evasão escolar no Brasil, segundo estudo do Fundo
de Emergência Internacional das Nações Unidas para
Infância (Unicef). Cerca de 5 milhões de estudantes
abandonaram os estudos, um crescimento de 5% entre
os alunos do ensino fundamental e 10% no ensino
médio, em comparação a 2019. Sem contar os 4
milhões de alunos que não conseguiram estudar por
falta de conexão à internet.

Neste contexto, o transporte escolar pode contribuir
de forma significativa para reconduzir os estudantes
às salas de aula, segundo especialistas e gestores
públicos. Os municípios já podem comprar os ônibus
escolares com financiamento do Governo Federal e
benefícios fiscais pelo programa Caminho da Escola,
visando o ano letivo de 2022. A iniciativa é financiada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), do Governo Federal, tem como objetivo renovar,

CERCA DE 5 MILHÕES DE ALUNOS ABANDONARAM OS ESTUDOS (+5% NO ENSINO
FUNDAMENTAL E 10% NO ENSINO MÉDIO) EM COMPARAÇÃO A 2019

padronizar e ampliar a frota de veículos escolares das
redes municipal, estadual e de educação pública básica,
contribuindo com o desafio de minimizar os índices
de evasão escolar.

De acordo com um levantamento realizado órgão,
a cada mil alunos, cinco deixaram de evadir das escolas
graças à suficiência de veículos escolares. Por outro
lado, mais de 70% dos estados brasileiros que aderiram
ao programa registraram uma redução da desistência
de alunos. Diante da necessidade de simplificar o
acesso às escolas e tornar o trajeto mais seguro, a
Marcopolo disponibiliza 3.900 veículos pelo Caminho
da Escola em todo o país, sendo 2.500 Neobus e
1400 micro-ônibus Volare. Há modelos adequados
tanto para as áreas urbanas quanto para zonas rurais,
com condições precárias de trafegabilidade. Os veículos
contam, ainda, com rampa de acesso para passageiros
com mobilidade reduzida.

"Com o avanço da vacinação e o retorno das
aulas presenciais, a entrega dos ônibus pelo programa
Caminho da Escola é uma prioridade para nós, pela
importância que o transporte público de qualidade
terá na retomada da educação em todo o Brasil a
partir de agora", afirma Sidnei Vargas, Gerente
Nacional de Vendas Volare.

O programa federal permite que a aquisição dos
veículos seja realizada de três formas diferentes, de
acordo com a realidade de cada município: por meio
de assistência financeira do FNDE, com recursos
próprios do município ou por uma linha de crédito
do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).
Ao longo dos últimos dois anos, a Marcopolo
forneceu 4.601 veículos de um potencial de 4.800
unidades relativas à licitação ocorrida no programa
de 2019, encerrando as entregas do edital anterior
no final do primeiro semestre deste ano.
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SEC DIVULGA AVISO DE LICITAÇÃO PARA
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESCOLAS EM

RIACHO DE SANTANA, SÍTIO DO MATO E IUIU

A Secretaria da Educação do Estado (SEC-BA)
publicou, na sexta-feira (29), no Diário Oficial do
Estado (DOE), o aviso de licitação para contratação
de empresa especializada para a execução da obra
de ampliação com modernização da infraestrutura
nas unidades escolares localizadas nos municípios
de Riacho de Santana, Sítio do Mato (na sede e no
distrito Gameleira) e Iuiu.

Esta ação faz parte dos mais de R$ 2 bilhões que
estão sendo investidos pelo Estado na requalificação

A MEDIDA FAZ PARTE PROGRAMA BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ANÍSIO TEIXEIRA,
QUE VISA EXPANDIR A OFERTA DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL NA REDE ESTADUAL

da rede física escolar e envolve a instalação de novos
equipamentos, como laboratórios, bibliotecas, quadras
de esportes cobertas e campo society, além da
construção dos Complexos Poliesportivos Educa-
cionais, visando fortalecer as aprendizagens no
contexto da Educação em Tempo Integral.

A construção de escolas de Educação em Tempo
Integral também faz parte da política de expansão da
oferta desta modalidade na rede estadual de ensino,
por meio do Programa Baiano de Educação Integral

Anísio Teixeira.
A iniciativa tem o objetivo de elevar os níveis de

aprendizagem, através da ampliação da jornada
escolar dos estudantes e fortalecer o desen-
volvimento humano e social dos estudantes, por meio
de ações que propiciem a diversificação do universo
de experiências educativas articuladas com as áreas
do conhecimento; além de contribuir para a melhoria
dos indicadores de qualidade das unidades escolares
com tempo estendido.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A atenção que dedico ao outro pode ser fonte de cura
e evolução, para ambos. Se estivermos atentos a quem está
próximo de nós, é possível perceber seus sentimentos, sua
respiração, suas reações. Se estou atento, eu mesmo me
sinto no outro. Ali, posso ser iniciativa de ajuda, de saúde,
de inspiração, até de partilha. Posso perguntar se está tudo
bem ou não. Se precisa de ajuda ou não.

Ter sensibilidade é importante. Não só com o outro,
mas vale também para a autopercepção e ali perceber o
que me incomoda do outro e buscar compreender o que
se passa, não só em mim, mas também no outro.

O ser humano necessita de cuidado. Está carente de
atenção e nessa carência surgem os medos, as depressões,
que levam ao caminho da incompletude.

Por outro lado, pessoas atentas, amorosas, cuidadosas,
são fonte de luz, independente do ambiente, seja no
trabalho, na casa, nos hospitais, em qualquer lugar. Geram
a sensação de tudo ser mais completo, mais leve, que é
importante no caminho da evolução.

Quando nos importamos com o outro, mesmo nunca
o tendo visto antes, faz despertar um outro jeito de viver.
Gera uma outra energia que tem forças poderosas, porque
o olhar foi com o coração e para a vida, não com o
individualismo e com o fechamento.

Atitudes de cuidado e atenção ao outro, são atitudes
de amor e por si, fazem a vida ser mais saudável e nos
torna mais humanos, ajudando a ambos viver melhor.

Sejamos mais sensíveis ao cuidado, mais solidários, mais
prestativos...

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
contato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.brcontato@padreezequiel .com.br

A IMPORTÂNCIA DO
CUIDADO COM O OUTRO

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

ONG JARDIM DAS BORBOLETAS
REALIZARÁ CHÁ BENEFICENTE

A ONG Jardim das Borboletas, que cuida de pessoas com Epidermólise Bolhosa por todo
país, vai realizar, em Guanambi, um Chá Beneficente e convida toda a população a conhecer
mais sobre este trabalho de dedicação e amor realizado pela ONG e ainda com a oportunidade
de fazer o bem em uma tarde divertida, no dia 01 de dezembro de 2021, às 18 horas no M&A
Eventos. O objetivo do evento é tornar mais conhecido e reconhecido o trabalho da ONG
Jardim das Borboletas, sediada no município de Caculé, e, assim, conquistar novas parcerias e
apoiadores na região para a continuidade de um trabalho multidisciplinar de apoio integral a
pessoas que sofrem de problema de pele grave e incurável, além de angariar fundos para
manutenção da compra de medicamentos, curativos e insumos em geral enviados mensalmente
aos assistidos. O ingresso do Chá Beneficente será vendido no valor de R$ 110, com direito a
entrada, lanche da tarde e uma rodada de bingo! Vendas na Farmácia Vieira, na Rua Dr. Francisco
José Fernandes, 141 ou de forma online no Instagram @jardimdasborboletas_. Mais informações:
WhatsApp (77) 98815-2565.

A presidente-fundadora da ONG, Aline Teixeira, destaca a vontade de ver esse trabalho
sendo acompanhado pela população regional e avalia Guanambi como centro regional importante
para essa relação de proximidade esperada. "Sentimos que somos mais conhecidos em outros
estados brasileiros que aqui nas proximidades da nossa sede e também no Estado da Bahia. O
nosso sonho é ter cada vez mais a identificação da nossa marca da borboleta ao trabalho que
desenvolvemos junto às pessoas com Epidermólise Bolhosa.", salientou a presidente.

A EB, como é mais facilmente conhecida, é uma doença rara, congênita e não contagiosa,
que causa feridas comparadas a queimaduras de terceiro grau por todo corpo e no trato digestivo,
devido a grande sensibilidade da pele, os pacientes acometidos são carinhosamente chamados
de borboletas. A ONG Jardim das Borboletas, que completa 5 anos de atuação com aumento
contínuo no número de assistidos, sendo hoje 100 pessoas atendidas diretamente em todas as
suas necessidades: assistência médica, cirúrgica, nutricional, psicológica, jurídica, de assistência
social, além do apoio familiar, compras de equipamentos, reformas adaptativas em residências.
Todo assistido recebe mensalmente todos os itens necessários ao tratamento (medicamentos,
curativos especiais à base de silicone, suplementos alimentares, cosméticos especiais).

COMPRE JÁ SEU INGRESSO A R$110,00 PARA
PARTICIPAR DE UMA TARDE DE DIVERTIDA E AINDA

FAZER O BEM. VENDA NA FARMÁCIA VIEIRA OU
NO INSTAGRAM @JARDIMDASBORBOLETAS_
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SEBRAE REALIZOU 1º ENCONTRO DE MULHERES
EMPREENDEDORAS DE SERRA GERAL EM

MUNICÍPIOS DO SUDOESTE BAIANO

O Sebrae, em parceria com a Cooperativa de
Trabalho Assessoria Técnica e Educacional para o
Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Cootraf),
promoveu, de 25 a 29 de outubro, o 1° Encontro de
Mulheres Empreendedoras de Serra Geral. Ao todo,
5 municípios da região sudoeste receberam o evento:
Pindaí, Caculé, Ibiassucê, Rio do Antônio e Caetité.

O encontro foi destinado a mulheres empreende-
doras rurais com foco em liderança e empoderamento
feminino. Dezenas de mulheres compareceram para
trocar experiências de sucesso. A palestrante Évila
Carrera destacou o evento como um presente para
sua carreira. "Eu aprendi muito, com a simplicidade,
humildade dessas mulheres que extraem da terra o

OS MUNICÍPIOS DE PINDAÍ, CACULÉ, IBIASSUCÊ, RIO DO ANTÔNIO E CAETITÉ
RECEBERAM O EVENTO COM FOCO EM LIDERANÇA E EMPODERAMENTO FEMININO

seu sustento, o sustento de sua família, e o sustento
da nossa sociedade. São mulheres extraordinárias,
incríveis, que tem muito a nos ensinar e foi uma
troca de energia e de carinho", ressaltou a palestrante.

Inês Marilene foi uma das participantes do evento.
Ela é primeira-dama de Caculé, município que conta
com ações desenvolvidas em parceria com o Sebrae.
Para ela, foi um momento muito rico para as mulheres
do município. "Uma palestra maravilhosa, muito rica,
falando da mulher na sociedade, da mulher
empreendedora, da liberdade e independência
feminina. Foi um momento de aproveitamento
fantástico", destacou.

Maria da Glória também participou do encontro

em Caculé. Ela é produtora rural disse que participar
do evento foi muito importante para a comunidade
em que atua e para a formação pessoal. "Aprendemos
muito e saímos daqui com essa mensagem da
palestrante: que saibamos todos conjugar verdadei-
ramente o verbo amar", destacou a produtora.

Para o analista do Sebrae, Ridson Sales, o evento
foi uma oportunidade de reforçar a força da mulher
do campo e motivá-la a ir mais longe. "A gente
trabalhou com essas o empoderamento feminino, a
sororidade, para que elas se sintam capazes e que
essa motivação e essa força, inerentes às mulheres
do campo, sejam expressas em suas ações e atitudes
diárias", destacou.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ PROMOVEU TARDE
ROSA NO CEMI, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Saúde, realizou a Tarde Rosa, na última
quarta-feira (27), em alusão ao Outubro Rosa. A
ação, que ocorreu na área externa do Centro de
Especialidades Médica de Ibiassucê (CEMI), contou
com palestra temática ministrada pela Dra. Paloma
Prates, que falou sobre prevenção dos Cânceres de
Mama e de Colo do Útero. Ao final, as pessoas que
estiveram presentes tiveram uma aula de alongamento
e danças com o professor Jhormes Jackson, além de
receberem lembrancinhas.

Segundo a Secretária de Saúde, Rosania Almeida,

A TARDE ROSA FAZ PARTE DO OUTUBRO ROSA E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO
DA DRA. PALOMA PRATES E DO PROFESSOR DE DANÇA JHORMES JACKSON

o objetivo da campanha Outubro Rosa é fortalecer o
rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de
mama, orientar as mulheres de como se tocarem, a
importância delas conhecerem suas mamas e ficarem
atenta às alterações suspeitas. "É recomendada a
realização do exame de rastreamento de mamografia
a cada 2 anos, para mulheres entre 50 e 69 anos.
E o Sistema Único de Saúde [SUS] garante a oferta
gratuita do exame de mamografia para todas as
mulheres", explicou a secretária

A celebração do Outubro Rosa teve início na
década de 1990, mas, no Brasil, as campanhas de
conscientização sobre o câncer de mama começaram
em 2002. A data foi, oficialmente, reconhecida
apenas em 2018. Em diversos estados brasileiros,
desde 2011, ocorrem campanhas também sobre o
Câncer de Colo do Útero. O tom rosa foi adotado
como motivador de campanhas no período e ações
em mídias sociais também são reforçadas durante o
mês de outubro.
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 023/2021-SRP ID Nº 905146 - 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 023/2021, tendo como objeto o Registro de preços para futura contratação de
empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle, aquisição e bem como serviços de manutenção
preventiva e corretiva de veículos e maquinas, para atender a frota do Município de Caculé - Bahia, em Lote Único, conforme
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, que será realizado no dia 17 de novembro de 2021,
às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à
disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais
informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das
07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Caculé/BA, 29 de outubro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 024/2021 ID Nº 905156 - 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 024/2021, tendo como objeto Registro de Preços para contratação de empresa para
prestação de serviços especializados e continuados de administração e gerenciamento, visando a aquisição de medicamentos
não padronizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Caculé - Bahia, conforme especificações
constantes do termo de referência - Anexo I deste edital, que será realizado no dia 18 de novembro de 2021, às 09h00min, na
sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra
no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 29 de outubro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

AVISO DE PRORROGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 - CREDENCIAMENTO - O Município de Caculé - Bahia, torna
público que a CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 para fins de CREDENCIAMENTO de Instituições Financeiras autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco múltiplo, Comercial ou Cooperativo e Cooperativa de Crédito, para,
sob demanda, realizar a prestação de serviços de recolhimento de tributos, impostos, taxas, dívida ativa e demais receitas
públicas devidas a esta municipalidade, através de Documentos de Arrecadação Municipal (DAM), em padrão FEBRABAN, por
intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, teve o prazo de recebimento
dos documentos PRORROGADO, até o dia 12/11/2021 das 08:00hs às 17:00hs, e até dia 16/11/2021 das 08:00hs às 10:30hrs,
na sede desta Prefeitura. Fica também prorrogada a Abertura dos envelopes e julgamento para o dia 16/11/2021 às 10:30hrs.
Edital e Anexos retificados estão disponíveis na integra em: Editais de Licitações - 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. Outros atos referentes a este processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 04 de novembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento
- Presidente da Comissão de Licitação.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REMANESCENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 - A Prefeitura Municipal
de Caculé, em conformidade com o art. 4º da Lei 10.520/2002, e art. 48 do Decreto 10.024/2019, torna público aos interessados,
e em especial aos participantes do Pregão Eletrônico nº 013/2021, que, tendo em vista que a empresa vencedora do Lote 10
do referido processo licitatório, conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 031/2021, solicitou desistência
amigável junto a esta administração, que, tendo em vista que a licitante classificada em segundo lugar não manifestou interesse,
que CONVOCA, num prazo de três dias úteis, o licitante remanescente, na ordem de classificação, PRATES PRODUTOS
MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ nº 20.778.471/0001-32, classificada em terceiro lugar do Lote 10, do certame.
Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo, bem como a proposta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 FRACASSADA - 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, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021 do tipo
menor preço Global, cujo objeto é a 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, foi declarada FRACASSADA, pois, as empresas que participaram do certame, cuja sessão foi realizada no dia
10/09/2021, no sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A, não atenderam todas as exigências constantes do Edital. Informações
na Sede da Prefeitura. Malhada de Pedras-Ba, 03/11/2021. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 FRACASSADA - 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, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 torna público a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 012/2021 do tipo
menor preço Global, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes Diversos e de Máquinas
Pesadas para atender as necessidades das Secretarias Municipais, foi declarada FRACASSADA, pois, as empresas que
participaram do certame, cuja sessão foi realizada no dia 30/09/2021, no sistema Licitacoes-e do Banco do Brasil S/A, não
atenderam todas as exigências constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura. Malhada de Pedras-Ba, 03/11/2021.
Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - 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 021/2021 do tipo menor preço Global, com modo de disputa "aberto". 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. 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: até 17/11/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 17/11/2021, às 08:30h. Informações:
licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021 - 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, Leis Federais nº 8.666/
93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 022/2021 do tipo menor
preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transportes
Diversos e de Máquinas Pesadas 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: www.malhadadepedras.ba.gov.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 18/11/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/11/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0102021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 010/2021 - objeto-aquisição de notebooks, scanner e smart's Tv para o Poder Legislativo Municipal.
Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77
3415-2102. Abertura dia 18 de novembro de 2021 às 09:00 na sede da Câmara.Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar
Wanderley Brito- Presidente. Ituaçu - Bahia, 04 de novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 011/2021 - objeto - aquisição de uma escada de aço de 3,60Ax 5,65Cx1,00L; com 18 degraus e corrimão
que será destinada ao acesso do piso superior da Câmara Municipal. Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal -
Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415-2102. Abertura dia 18 de novembro de 2021 às 10:30
na sede da Câmara. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley Brito - Presidente. Ituaçu - Bahia, 04 de novembro
de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
TOMADA DE PREÇOSNº 001/2021 - objeto-contratação de empresa do ramo para realização de reforma e reparos na sede da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17
- Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415-2102. Abertura dia 19 de novembro de 2021 às 09:30 na sede da Câmara.Aleomar
Gomes Brito - Presidente da CPL - José Cesar Wanderley Brito- Presidente da Câmara. Ituaçu - Bahia, 04 de novembro de 2021.

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - NO DOP daCâmara Municipal de Vereadoresde Ituaçu,
edição nº 246 de 05 de novembro de 2021, na publicação da Tomada de Preços acima referenciada, onde se lê: Abertura dia
19de novembro de 2021 às 09:30, lê-se: Abertura dia 22 de novembro de 2021 às 09:30.Aleomar Gomes Brito - Presidente da
CPL - José Cesar Wanderley Brito- Presidente da Câmara. Ituaçu - Bahia, 05 de novembro de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
TOMADA DE PREÇOSNº 001/2021 - objeto - contratação de empresa do ramo para realização de reforma e reparos na sede da
Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17
- Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415-2102. Abertura dia 22 de novembro de 2021 às 09:30 na sede da Câmara. Aleomar
Gomes Brito - Presidente da CPL - José Cesar Wanderley Brito - Presidente da Câmara. Ituaçu - Bahia, 05 de novembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº - 01/2021 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para atender
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, neste município de Aracatu - Bahia, através de grupos formais e informais
ou Fornecedores Individuais, conforme art. 18, § 6º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009 e RESOLUÇÃO/
CD/FNDE Nº 25, de 4 de julho de 2012 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 e RESOLUÇÃO/FNDE Nº 04, DE 02/04/2015. DATA:
25/11/2021. HORÁRIO: 09h. LOCAL: Setor de licitação, na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua Libério Alves Maia, 37, Centro,
Aracatu- BA, CEP: 46130-000. O Edital e seus anexos estão disponível no site www.aracatu.ba.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-BA, 29 de outubro de 2021. James Porto Brito - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 - Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar
Serviços na Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva (Padrão FNDE) localizada no Centro Educacional Professor
Emanuel Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas Vista, Município de Caraíbas - BA. Abertura 19/11/2021, às 09:30h
no Centro Educacional Professor Emanuel Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas Vista, Município de Caraíbas -
BA 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.

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021 - Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar
Serviços na Reforma e Ampliação do Estádio Municipal (ETAPA 2) localizado na Av. Silveirão Município de Caraíbas - Ba
Abertura 24/11/2021, às 09:30h no Centro Educacional Professor Emanuel Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas
Vista, Município de Caraíbas - BA 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 03 DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - 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 ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 029/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de
Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas da frota das
Secretarias Municipais, será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 10/11/2021, às 09:00h. LIMITE PARA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 10/11/2021 às 08:45h e Início da sessão de
disputa eletrônica para 10/11/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações
deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-
oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 042/2021 - Processo de Administrativo n.º 097/
2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal,
torna público que no dia 22 de novembro 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. 05 de novembro de 2021.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

de preço reformulada do Lote remanescente, para após comprovação dos requisitos de habilitação, analisada a proposta e
demais documentos complementares, proceder a assinatura de Ata de Registro de Preços/Contrato. A contratação se dará nas
mesmas condições propostas no certame, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório.
Caso não aceite será convocado(a) o(a) quarto(a) classificado(a) e assim sucessivamente até a conclusão do processo. 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. Outros atos referentes a este processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 04 de novembro de 2021. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro.
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CONDEÚBA: MDR RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA DEVIDO À ESTIAGEM

O Governo Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR), reconheceu, nessa
quarta-feira (03), a situação de
emergência nos municípios baianos de
Condeúba e Baixa Grande em razão
da estiagem. Com o reconhecimento
federal da situação de emergência, os
prefeitos podem pedir auxílio financeiro
ao MDR para atendimento à população
atingida, restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de infra-
estrutura pública danificada.

Além da Bahia, municípios de
outros estados também obtiveram o
reconhecimento federal. Foram eles: São
Miguel do Aleixo, em Sergipe, devido
à estiagem; Entre Rios, em Santa
Catarina, devido à queda de granizo;
Bagé, no Rio Grande do Sul, que
passou por enxurradas causadas por
fortes chuvas.

ALÉM DE CONDEÚBA, OUTROS MUNICÍPIOS TAMBÉM OBTIVERAM O RECONHECIMENTO FEDERAL


