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UPB COMEMORA APROVAÇÃO NA CÂMARA DA
PROPOSTA DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA
PREVIDENCIÁRIA DOS MUNICÍPIOS

Mais de 250 prefeitos baianos, que participam
da mobilização nacional dos municípios em Brasília,
comemoraram, no dia 9, a aprovação, na Câmara dos
Deputados, da proposta que prevê o parcelamento da
dívida previdenciária dos municípios, em 240 meses.
A matéria, votada em segundo turno, segue para análise
do Senado. Essa é a principal pauta dos gestores
baianos e uma reivindicação proposta pela União dos
Municípios da Bahia (UPB) desde abril deste ano, diante
dos constantes bloqueios e retenções de receitas das
prefeituras para pagamento da dívida.
"O parcelamento é hoje uma questão de sobrevivência para o municípios", defende o presidente da
UPB, Zé Cocá. Segundo o gestor, a medida dá fôlego
fiscal e devolve a capacidade de investimento dos mu-

nicípios. "Precisamos mudar a realidade dos municípios
pobres do Nordeste, que tudo que arrecadam vai para
pagar a folha de pessoal e a dívida com a Previdência.
É um recurso que agora vai poder ser investido para
melhorar as condições de vida da população, com
infraestrutura e outros serviços públicos", explica o gestor
que é prefeito de Jequié no sudoeste baiano.
De acordo com a Confederação Nacional de
Municípios (CNM), a expectativa é que as prefeituras
da Bahia obtenham um ganho aproximado de R$5,6
bilhões, com a redução de juros e multas prevista
pela medida. A CNM vinha articulando com
lideranças partidárias a votação da proposta no
Congresso Nacional, atendendo a um pedido dos
prefeitos baianos, feito através da UPB.

VO
TAÇÃ
O - O parcelamento da dívida dos
VOT
AÇÃO
municípios com a previdência consta no texto da
Proposta de Emenda à Constituição - PEC 23/2021,
a PEC dos Precatórios. Aprovada na Câmara por 323
votos a favor e 172 contra, a proposta prevê que a
União adie o pagamento de dívidas dos processos
judiciais transitados em julgado. Quando essas forem
relativas ao antigo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef), ficou definido
que deverão ser quitadas com prioridade em três
anos: 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos
dois anos seguintes. Essa fórmula não valerá para
os pagamentos de idosos, pessoas com deficiência e
portadores de doença grave, que terão prioridade.
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GUAJERU: PROFISSIONAIS DA SAÚDE
PASSARAM POR CURSO DE ATUALIZAÇÃO
EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
AO TODO, 30 PROFISSIONAIS PARTICIPARAM DO CURSO E FORAM CERTIFICADOS

O Governo de Guajeru,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, realizou nesse
último final de semana, dias
06 e 07, o Curso de Atualização em Atendimento PréHospitalar, ministrado pelo
Grupo Salvar e conduzido
pelo Professor Acácio Guimarães. O curso teve como
objetivo capacitar os profissionais da saúde do Município, atuantes na Urgência e
Emergência, e qualificá-los para
melhor atender a população.
O curso foi distribuído em aula
teórica e prática com diversas
simulações. Ao todo, 30
profissionais participaram do
curso e foram certificados. Na
oportunidade, o prefeito Jilvan
'Galego' Teixeira (PSD) realizou
a entrega de uniformes e
equipamentos aos profissionais.
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CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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MP RECOMENDA SUSPENSÃO DE DECRETO QUE
DESOBRIGA O USO DE MÁSCARAS EM BRUMADO
SEGUNDO O MP, O DECRETO ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI ESTADUAL 14.261/2020, QUE PREVÊ A
OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS A TODAS AS PESSOAS EM CIRCULAÇÃO EXTERNA

O Ministério Público estadual (MP-BA) recomendou ao Município de Brumado que revogue o
Decreto Municipal nº 5.584/2021, que desobrigou
o uso de máscara facial em locais abertos ou
fechados. Segundo a promotora de Justiça Paola
Maria Gallina, o decreto está em desacordo com a
Lei Estadual nº 14.261/2020, que prevê a
obrigatoriedade do uso de máscaras a todas as
pessoas em circulação externa nos municípios
baianos em que estão em vigor os decretos
legislativos de reconhecimento de estado de
calamidade pública aprovados pela Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia (AL-BA) e que tenham
confirmado caso de Covid-19.
O decreto deve ser suspenso enquanto estiver
em desacordo com a norma ou até que sejam
apresentados os critérios técnicos-científicos e o
plano elaborado para evitar o aumento do risco de

contágio em decorrência da medida adotada, orienta
a promotora de Justiça. Ela destaca que, ainda que
os municípios disponham de competência para
disciplinar as próprias normas relativas ao
enfrentamento da atual pandemia, "a eles não é
dado o poder irrefreável e absoluto de decidir em
dissonância com as normas estaduais e federais que
versam sobre o mesmo tema, já que a sua
competência deve suplementar as medidas de
interesse supramunicipal". Caso haja norma estadual
restritiva sobre determinada matéria, o Município
não pode editar ato mais permissivo que viole o
regramento do Estado, reforçou Paola Gallino.
Algumas normas e o cenário atual foram
observados para elaboração da recomendação, que
considerou o 594º Boletim de Monitoramento da
Covid-19 publicado dia 10, pela Secretaria de Saúde
do Estado da Bahia (Sesab), que constatou que, nas

últimas 24 horas, foram registrados 516 casos de
Covid-19 (taxa de crescimento de +0,04%) no
estado e que o número de mortos é de 27.150
pessoas. Além disso, foi considerado o parecer
técnico do Comitê Estadual de Emergência em Saúde
da Bahia, do último dia 03, que reafirma a
necessidade de serem mantidas as medidas
sanitárias para o enfrentamento da Covid-19,
inclusive o uso de máscara em locais abertos e
fechados; nota emitida pelo Conselho Nacional de
Secretários de Saúde, no último dia 08, em que se
chama a atenção dos gestores para a necessidade
de manutenção da obrigatoriedade do uso de
máscaras neste momento da pandemia; dentre
outros. O decreto do Município de Brumado só
prevê uso de máscaras em instituições de ensino,
para as pessoas com sintomas gripais ou que estejam
infectadas pelo coronavírus.
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PREFEITO DE PARAMIRIM ASSINA ORDEM DE SERVIÇO
DE R$ 1,2 MILHÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
O MONTANTE, FRUTO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E A CONDER, SERÃO DESTINADOS
AO CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE 10.338 METROS QUADRADOS DE VIAS
Na manhã dessa terça-feira (09), o prefeito
Gilberto Brito assinou ordem de serviço no valor de
R$ 1.277.303,77, fruto de convênio entre o
Município e a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (CONDER), que serão
destinados ao calçamento em paralelepípedo de
10.338 metros quadrados de vias da Rua José
Joaquim Bitencourt e transversais das Ruas Pedro
Manoel Jacinto, Zacarias de Souza Leão, Manoel
Domingues de Araújo, Coronel Antônio José
Cardoso e na Avenida Tanque Novo.
Neste ano, a Prefeitura de Paramirim já concluiu as
obras da Praça da Comunidade de Gameleira, no valor
de R$ 130 mil; da Praça no Bairro Santo Antônio, no
valor de R$ 300 mil; da pavimentação asfáltica de ruas
no distrito de Caraíbas, no valor de R$ 550 mil; da
pavimentação nos Bairros Lajedinho e Baixa da Roseira,
no valor de R$ 500 mil. Também foram concluídas
diversas praças na sede e na zona rural, são elas: As
Praças no Bairro Mãe Isabel, José Rodrigues (Praça da
Serraria), na Várzea Redonda, na Baixinha, no Alecrim,
além da pavimentação no entorno de Caraíbas, todas
ao custo de aproximadamente R$ 500 mil.
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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUANAMBI
REALIZOU MUTIRÃO DO SEGURO DPVAT
A INICIATIVA CONTABILIZA 143 AÇÕES ENVOLVENDO SEGUROS E MAIS 21 OUTRAS,
TOTALIZANDO 164 AUDIÊNCIAS SOMENTE DURANTE ESTA SEMANA

Desde a segunda-feira (08), a 2ª Vara Cível da
Comarca de Guanambi, região sudoeste da Bahia,
promove um mutirão de processos envolvendo pedidos
de indenização decorrentes de acidentes de veículos,
com cobertura do Seguro DPVAT, além de outras ações
pautadas pela juíza Adriana Silveira Bastos, titular da
unidade. A ação segue até esta sexta-feira (12).
Conforme informações da Vara, a iniciativa contabiliza

143 ações envolvendo seguros e mais 21 outras
correspondentes a processos de reintegração de posse,
alimentos, despejo, divórcio e usucapião, num total de
164 audiências somente durante esta semana.
O escrivão Franklin Ribeiro da Silva esclarece que,
nos processos do DPVAT, as audiências são
presenciais, nos dois turnos, observado-se todos os
protocolos sanitários. Nessas audiências, são

realizadas, inclusive, perícias por parte de médicos
designados pela justiça local. As demais audiências
ocorrem de forma remota, sempre com a presença
das partes e seus advogados. Segundo destaca o
servidor, cerca de 32 audiências têm sido promovidas
por dia. O mutirão conta com o esforço conjunto de
toda a equipe da 2ª Vara Cível: seus servidores,
estagiários e colaboradores.
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CAETITÉ: BRUNA CARDOSO
É A NOVA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE
BRUNA CARDOSO TOMOU POSSE NA SEGUNDA (08). ELA
SUBSTITUI, INTERINAMENTE, VERÔNICA BARBOSA, QUE
RECEBEU HOMENAGENS DO PREFEITO VALTÉCIO E EQUIPE

Nessa segunda-feira (08) aconteceu a cerimônia de posse da nova Secretária Municipal de
Saúde, Bruna Cardoso, que irá substituir, interinamente, Verônica Barbosa, que respondia pela
Secretaria desde o início da gestão do prefeito Valtécio Aguiar (PDT).
Em sua fala, Verônica Barbosa agradeceu o convite do prefeito para assumir a pasta e explicou
que sua saída ocorre por motivos pessoais e familiares. Muito emocionada, Verônica desejou
ainda sucesso à nova secretária de Saúde e fez um balanço da sua gestão. Por sua vez, o prefeito
Valtécio agradeceu a ex-secretária por ter sido firme nos momentos mais difíceis durante a
pandemia da Covid-19 e, também, por sua honradez e tranquilidade para fazer o que fosse
necessário pelo bem de todos e pela saúde pública da população de Caetité.
BRUNA CARDOSO - Nascida e criada em Caetité, Bruna Cardoso é farmacêutica e pósgraduanda em Farmácia Clínica e Hospitalar, com ênfase em oncologia pelo Instituto
Multidisciplinar de Ensino (UNIVIC). Na Prefeitura, Bruna já era gerente de Assistência Farmacêutica,
o que lhe rendeu experiência e conhecimento de toda rede municipal de saúde. Humanizar o
atendimento, ampliar a marcação de exames e consultas e reestruturar a rede municipal de
saúde são as principais metas da nova secretária de Saúde.
"A minha gestão será pauta na dedicação, planejamento e resultados. Darei o melhor de
mim e, junto com toda equipe, vamos melhorar a saúde da nossa cidade. Tenho a plena convicção
de que tenho capacidade para estar a frente dessa pasta tão importante para nossa gente",
destacou Bruna Cardoso.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

HORA DE REVER
A VIDA
Hoje, tomo a liberdade de fazer uma reflexão sobre a
vida. Valho-me, inicialmente, de Sêneca com seu puxão de
orelhas: "somos gerados para uma curta existência. A vida é
breve e a arte é longa. Está errado. Não dispomos de pouco
tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante
e nos foi generosamente concedida para a execução de ações
as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém,
quando se dilui no luxo e na preguiça, quando não é
despendida em nada de bom, somente então, compelidos
pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos
percebido passar, sentimos que já passou".
A vida passa e não percebemos o quanto ela avançou.
De repente, damo-nos conta de que o tempo que gastamos
foi usado de maneira fútil, sem percebermos que nossos
dias finais chegam rapidamente, trazidos pela cegueira de
darmos valor à coisas que desperdiçam nossa atenção,
guiados pelo voluntarismo que nos aproxima da
materialidade cheia de magia da vida material. É a preocupação
exagerada com a estética, é a discussão radical que não faz
crescer a pessoa, é o pingo de azeite que mancha nossa
gravata, a ponto de consumirmos um bom tempo para deixála limpa e sem mancha.
Buscamos os apetrechos de uma vida fútil, imbuídos da
cultura do entretenimento ou encantados com a perspectiva
de cercarmos nosso dia a dia com os adereços do espetáculo
formado por um conjunto de rotinas onde se destacam a
vontade de aparecer, do brilhareco passageiro e competitivo
que se cria em torno das pessoas, do estilo "ficar na onda".
No fundo, cada qual quer ser melhor do que seu semelhante.
Não estou a me referir ao prazer das coisas boas - um
bom vinho, uma boa conversa, um bom filme, um bom livro nem livrar ninguém de seus hobbies. O que está em tela
nesta modesta reflexão é o desvio em direção à frivolidade,
ao universo dos movimentos inúteis que fazem gastar o tempo
que temos, adiando coisas prioritárias, incutindo-nos a cultura
do "deixa para amanhã", sob a força de uma certeza que
tenta justificar todos os atos. O que nos leva à inexorável
verdade de que padecemos de uma grande mentira, a mentira
que invade todos os poros, incluindo povos e Nações.
Como lembra Sêneca, a vida se divide em três temos: o
que foi, o que é e o que será. Destes, aquilo que vivemos no
presente é breve, o que viveremos é dúbio, o que vivemos no
passado é certo. Aos atarefados "diz respeito apenas o tempo
presente, que é demasiado breve para ser capturado, e mesmo
este é subtraído àqueles distraídos em muitas ocupações".
Ao contrário, uma mente lógica, fonte de paz e harmonia
funciona como uma bússola a mostrar o caminho do vento,
as veredas do caminho, os focos a atingir, os objetivos a
alcançar.
A vida só é mesmo sentida e percebida diante dos
grandes riscos que enfrentamos, do medo que avança ante
o desconhecido e que ameaça consumir nossas energias,
do perigo a que somos levados quando nosso corpo tem
dificuldades de administrar as intempéries do tempo.
Resta resistir aos contratempos que aparecem, quando
menos se espera, e que servem como massa de manobra de
certa categoria de protagonistas, como os individualistas, os
populistas, os demagogos, os negacionistas, os obscuros, os
oportunistas.
Há de surgir um novo tempo na vida de quem quer
mudar. Ruim é ficar na mesma condição, prezando tudo aquilo
que é dispensável. Há de renascer na mente daqueles que
querem enfrentar a vida sem dribles e de maneira autêntica
um novo olhar sobre sua própria identidade. É hora de mudar.
É hora de rever os horizontes. É hora de ver o sol nascer e
se pôr sem vista embaçada.
Gaudêncio TTor
or
qua
to
orqua
quato
qua to
witter@gaudtorqua
Twitter@gaudtor
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CACULÉ SE CLASSIFICA PARA SEMIFINAL DO
18º ZONAL SUDOESTE DE FUTSAL
APÓS 8 JOGOS, AS SELEÇÕES DE CACULÉ E LICÍNIO DE ALMEIDA CLASSIFICARAM-SE ÀS
SEMIFINAIS, QUE OCORRERÃO NOS DIAS 11 E 12/12. (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

Nesse último fim de semana, dias 06 e 07,
Caculé foi palco da 18º edição do Zonal Sudoeste
de Futsal, promovido por Roberto Esportes com o
apoio da TV Sudoeste. Após uma sequência de oito
jogos, as seleções de Caculé e de Licínio de Almeida
foram classificadas para a semifinal do Zonal que
ocorrerá nos dias 11 e 12 de dezembro, em uma
das cidades semifinalistas. Em quadra, os jogadores
dos times participantes deram um verdadeiro show,
o que permitiu uma participação massiva da
população que vibrou, torceu e animou muito o
espaço.
A seleção de Caculé estava em constante
preparação e não decepcionou o público que lotou
as quadras para prestigiar as partidas que deixou
um saldo de 13 gols para o time da casa. Na segunda
rodada, que ocorreu na noite do sábado (06), houve
uma breve cerimônia de abertura que contou com a
presença dos prefeitos de Licínio de Almeida, de
Sebastião Laranjeiras e do vice-prefeito de Caculé,
Fred Vasconcelos, Pedro Malheiros e Willian Lima,
respectivamente. Participaram dos jogos as seleções
de Ibiassucê, Licínio de Almeida, Ibicoara, Botuporã
e Sebastião Laranjeiras.
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BRUMADO: POLÍCIA CIVIL
DEFLAGRA OPERAÇÃO VIVERE
CONTRA CASAL QUE TRANSMITIU
CENA DE ESTUPRO NO INSTAGRAM
A JUSTIÇA DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO CASAL, UM DJ
CONHECIDO NA CIDADE E SUA COMPANHEIRA. NO MOMENTO,
ELES ESTÃO FORAGIDOS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / 20ª COORPIN)

Nessa segunda-feira, dia 08, a Polícia Civil da Bahia, através da Delegacia Territorial de
Brumado, deflagrou a "Operação Vivere" e cumpriu mandado de busca e apreensão em uma
residência situada na Lagoa Funda, na zona rural, onde um casal transmitiu ao vivo pelo aplicativo
Instagram cenas de sexo e estupro, fato ocorrido no dia 24/10/2021.
As investigações concluíram que o casal praticou os crimes de estupro de vulnerável coletivo,
de instigar e auxiliar outra pessoa ao uso indevido de droga ilícita e de divulgação de cena de
estupro de vulnerável e cena de sexo, cujas penas mínimas somadas ficam em torno de 12 anos
de prisão.
Ainda conforme a Polícia Civil, restou comprovado que a vítima não teve o necessário
discernimento para decidir pela prática de ato sexual que foi transmitido ao vivo por uma "live"
no perfil de instagram de um dos autores do crime, que posicionou a câmera do celular
propositalmente para onde o estupro ocorreu, agindo de forma premeditada. Durante a busca, a
Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) apreenderam objetos que apareceram
durante a "live", como computadores, passaporte e substâncias que serão periciadas
para constatar se é droga
ilícita. Fotos do ângulo que
ocorreu a "live" foram capturadas, comprovando que
aquele foi o mesmo local
onde foi transmitida a cena
de estupro. Diante das provas
coletadas, o Juiz decretou a
prisão preventiva do casal, um
DJ conhecido na cidade e sua
companheira. No momento,
eles estão foragidos.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A IMPORTÂNCIA DO
CUIDADO COM O OUTRO
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...
Pa dr
ozzo
dree Ezequiel Dal PPozzo
contato@padreezequiel.com.br
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RUI GARANTE PAGAMENTO DE R$ 10 MILHÕES
EM PRÊMIO POR DESEMPENHO POLICIAL
AS ÁREAS INTEGRADAS DE PITUBA, BARRA E BRUMADO CONSEGUIRAM
MANTER A TAXA DE CVLI DENTRO DA META ESTABELECIDA PARA O ESTADO
"Um prêmio importante porque reconhece e valoriza o trabalho de homens e
mulheres que se dedicam a cuidar dos
baianos. O dinheiro entrou na conta nessa
quarta-feira (10) e continuará sendo pago
semestralmente aos servidores", disse o
governador Rui Costa (PT), durante o
programa Papo Correria desta terça-feira
(09), ao garantir o pagamento do Prêmio
por Desempenho Policial (PDP) para 11,3 mil
servidores, com investimentos de R$ 10
milhões. Serão contemplados Policiais Civis
e Militares, além de Peritos do Departamento
de Polícia Técnica (DPT), pela redução da
criminalidade nas suas respectivas áreas de
atuação. A iniciativa quer reconhecer o
comprometimento das forças de segurança
no combate à criminalidade.
Segundo dados da Secretaria da
Segurança Pública (SSP-BA), o prêmio será
pago pelo desempenho dos servidores no
primeiro semestre de 2021. Dentre as 52
Áreas Integradas da Segurança Pública
(Aisp), 23 apresentaram redução dos Crimes
Violentos Letais Intencionais (CVLI) no
primeiro semestre deste ano, em comparação
com o mesmo período de 2020. Três Áreas
Integradas conseguiram manter a taxa de
CVLI dentro da meta estabelecida para o
Estado (Pituba, Barra e Brumado). Dos 11,3
mil servidores que receberão o PDP neste
semestre, 9,2 mil são Policiais Militares,
contemplados com uma premiação total de R$
8 milhões, enquanto 1,7 mil Policiais Civis
ganharão R$ 1,6 milhão. Também serão
premiados servidores que atuam no DPT.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CDL DE BRUMADO
FECHA PARCERIA COM
EMPRESA DE CASH BACK
COM O CASH BACK, O CLIENTE COMPRA E RECEBE DE
VOLTA VALORES PRÉ-ESTABELECIDOS QUE PODERÃO SER
UTILIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS

EDIÇÃO 1.310 - 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE OUTUBRO/2021
EXTRATO DO CONTRATO N°. 057/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado Contratada: WILQUER PORTO DA SILVA
- ME CNPJ: 13.677.947/0001-83. Endereço: Av. Apio Cardoso da Paixão, 175, Bairro Santa Tereza, Brumado-BA. Objeto: Para
atender despesas com a contratação empresa especializada visando operar a transmissão, difusão de sinais de áudio
(broadcasting), criação de 20 vinhetas e 10 spots informativos para serem veiculados na programação da rádio Câmara de
Brumado 103,3 FM. Valor Mensal: R$3.000,00 (Três mil reais). Validade: 31 de Dezembro de 2021. Data Assinatura: 01/10/
2021.Fundamento Legal: Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 058/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado Contratada: LIVRARIA GALVÃO LTDA
CNPJ: 42.386.995/0001-10. Endereço: Rua Marcolino Moura, 114, Bairro Centro, Brumado - Bahia, CEP 46100-000. Objeto:
Aquisição de materiais de escritório, para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa. Valor Mensal: R$28.825,50 (Vinte
e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Validade: 31 de Dezembro de 2021. Data Assinatura: 04/10/2021.
Fundamento Legal: Pregão Presencial - Licitação n.º 018/2021.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 059/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado Contratada: LIVRARIA GALVÃO LTDA
CNPJ: 42.386.995/0001-10. Endereço: Rua Marcolino Moura, 114, Bairro Centro, Brumado - Bahia, CEP 46100-000. Objeto:
Prestação de serviços de encadernação, para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa. Valor Mensal: R$15.206,00
(Quinze mil e duzentos e seis reais). Validade: 31 de Dezembro de 2021. Data Assinatura: 04/10/2021. Fundamento Legal: Pregão
Presencial - Licitação n.º 018/2021.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 060/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSLOC - CONSTRUTORA
& LOCAÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 02.584.213/0001-33. Endereço: Rua Dr. José Gonçalves, n.º 69, Bairro Areia de cima, Cep:
45.310-000, Ubaíra-BA Objeto: Prestação de serviços de condutor, de limpeza e conservação, sem fornecimento de materiais,
destinados à Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$64.023,58 (sessenta e quatro mil vinte e três reais e cinquenta e
oito centavos). Valor Mensal: R$23.712,44 (Vinte e três mil setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos). Validade: 31
de Dezembro de 2021. Data Assinatura: 29/10/2021. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - Licitação n.º 017/2021.
ERRATA
A Câmara Municipal de Brumado informa que na edição nº 1246, publicada em 08/11/2021, por equívoco, foram digitados alguns
dados incorretos, sendo assim:
Onde se lê: EXTRATO DO CONTRATO N°. 060/2021. Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSLOC CONSTRUTORA & LOCAÇÓES LTDA - EPP CNPJ: 02.584.213/0001-33. Endereço: Rua Dr. José Gonçalves, n.º 69, Bairro
Areia de cima, Cep: 45.310-000, Ubaíra - BA. Objeto: Prestação de serviços de condutor, de limpeza e conservação, sem
fornecimento de materiais, destinados à Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$64.023,58 (sessenta e quatro mil vinte
e três reais e cinquenta e oito centavos).
Leia-se: EXTRATO DO CONTRATO N°. 060/2021. Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSLOC CONSTRUTORA & LOCAÇÓES LTDA - EPP CNPJ: 02.584.213/0001-33. Endereço: Rua Dr. José Gonçalves, n.º 69, Bairro
Areia de cima, Cep: 45.310-000, Ubaíra - BA. Objeto: Prestação de serviços de condutor, de limpeza e conservação, sem
fornecimento de materiais, destinados à Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$47.424,88 (Quarenta e sete mil quatrocentos
e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Segue abaixo na íntegra material retificado:
EXTRATO DO CONTRATO N°. 060/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSLOC - CONSTRUTORA
& LOCAÇÓES LTDA - EPP CNPJ: 02.584.213/0001-33. Endereço: Rua Dr. José Gonçalves, n.º 69, Bairro Areia de cima, Cep:
45.310?000, Ubaíra - BA. Objeto: Prestação de serviços de condutor, de limpeza e conservação, sem fornecimento de materiais,
destinados à Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$47.424,88 (Quarenta e sete mil quatrocentos e vinte e quatro reais
e oitenta e oito centavos). Valor Mensal: R$23.712,44 (Vinte e três mil setecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)
Validade: 31 de Dezembro de 2021. Data Assinatura: 29/10/2021. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico - Licitação n.º 017/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

Na tendência das grandes redes de varejo de todo mundo, a Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL) de Brumado firmou parceria com a empresa Nível
CashBack, com o intuito de beneficiar seus associados com a fidelização de
seus clientes e fomentar o aquecimento do comércio local.
O termo CashBack nada mais é que "Dinheiro de Volta", ou seja, o cliente
compra e recebe de volta valores pré-estabelecidos que poderão ser utilizados
nos estabelecimentos credenciados ou transformados novamente em dinheiro
em espécie. O melhor de tudo é que funciona através de um aplicativo simples
e intuitivo. "Precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor, as empresas estão se
reinventando na busca de fidelização de clientes e nós não podemos ficar para
trás, destacou Orlando Gomes, Diretor da entidade."
"Quando o CASHBACK é vivo na cidade, B2B, B2C, o comércio tem por que
vender, o consumidor tem por que comprar e todos saem ganhando. Quanto
mais vendas, mais empregos, mais dinheiro na praça e mais CASHBACK. É um
processo de baixíssimo investimento em que todos saem ganhando", destacou
Elias Carvalho, gerente Comercial da Nível Brumado.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 010/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de transporte de pacientes em Tratamento Fora do Município - TFD. DATA DE ABERTURA: 24/11/2021.
HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço por item. 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, 10 de novembro de 2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 034/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de recargas de oxigênio medicinal para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de
Aracatu. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/
11/2021 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
www.comprasgovernamentais.gov.br e 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. 10/11/2021. Tobias Costa
da Silva - PREGOEIRO.
AVISO DE LICITAÇÃO - RDC ELETRÔNICO N º. 001/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE, COM
12 (DOZE) SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE ARACATU - BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS
E PROJETOS ANEXOS. Entrega das Propostas: a partir de 12/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 07/12/2021 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados
no www.comprasgovernamentais.gov.br e 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. 11/11/2021. James Lima
Porto - PRESIDENTE CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 26 de novembro de 2021 ás 8h30min na modalidade Tomada de Preços
n° 001/2021, Processo Administrativo Nº 209/2021, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE, a realizar-se em sua
sede, em sessão pública, na forma da Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa(as)
especializada(as) para execução de obra e serviços de engenharia de Reformas nas Escolas Municipais, no Município de
Caculé - Bahia, do tipo menor preço por lote, cada lote contendo uma escola, de acordo com os descritos nos anexos que
integram este respectivo Edital. 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de novembro de 2021. Presidente
da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021 - EXCLUSIVO ME/EPP/MEI - A
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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 a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 027/2021, objeto: contratação de empresa, objetivando a
aquisição de bancos de jardim a serem instalados nas praças deste município, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos, foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados. Diante da
ausência de participantes, fica designada nova data de abertura para o dia 25 de novembro de 2021 às 09h00min. 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de novembro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021 - A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados
que estará recebendo entre os dias 16 de Novembro de 2021 a 16 de Dezembro de 2021, as propostas para cadastramento, em
efeitos de credenciamento visando a Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de atendimento médico
clinico, em regime de plantão 24 horas, atuando no pronto atendimento do Centro de Saúde Santo Antônio, na sede do Município
de Caraíbas, onde também está instalada a Ala de Atendimento Exclusivo para o COVID-19. O Credenciamento será regido
pelos molde da Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais condições estabelecidas no edital. Informações e edital através
do e?mail: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) tel.
77 3443?1010. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://
www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial12/11/2021 ? Jones Coelho Dias Prefeito, Zildi Santos da Silva, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 31/21-PA 89/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada na intermediação de serviços de administração e gerenciamento e controle,
com cartões magnéticos ou outro sistema informatizado que contemple todas as exigências, para manutenção preventiva e
corretiva, com substituição de peças e execução de serviços, para os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de
Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 12.11.21 a 26.11.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 26.11.21 às
8:30h, Disputa: 26.11.21 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho,
53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 903183 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação
dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 12.11.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 32/21-PA 90/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras
e eventuais aquisições de material de limpeza e higiene para diversas Secretarias. Recebimento das Propostas e Habilitação:
11.11.21 a 24.11.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 24.11.21 às 8:30h, Disputa: 24.11.21 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° 904282 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).
Condeúba, BA - 11.11.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
DECISÃO IMPUGNAÇÕES DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo
com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02, tendo em vista o Pregão Eletrônico nº 029/2021 que tem por objeto o Registro de Preços
para eventual e Fornecimento de Pneus, Baterias e Lubrificantes para manutenção da frota de veículos e máquinas pesadas
da frota das Secretarias Municipais, torna público que, com base no Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria deste Município,
decide: 1º) DEFERIR, os pedidos constantes das Impugnações de Edital apresentadas pelas empresas LUKAUTO COMÉRCIO
DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA e CONSTANTINO PNEUS, para alterar o edital nos seguintes termos: a) Fica retirada a
exigência de que os pneus a serem entregues sejam de Fabricação Nacional; b) Fica retirada a exigência de instalação dos
pneus por conta da empresa fornecedora dos produtos; c) Fica incluída a exigência de que os pneus a serem entregues
certificados pelo INMETRO. 2º) Determinar publicação do Edital com as devidas alterações no site do Diário Oficial do
Município; 3º) Determinar a alteração da data da sessão de licitação para o dia 23/11/2021. 4º) Determinar que a publicação desta
decisão no Diário Oficial do Município para que produza efeitos legais. Gabinete do Prefeito, 09 de Novembro de 2021. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Página 11

Termo de Referência - Anexo I do referido Processo Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 11 de
novembro de 2021, às 15:00 h, na sala Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº,
Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 05 de novembro de 2021.
Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
REPUBLIÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 012/2021 - O MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por
intermédio de seu Pregoeiro Oicial, senhor Aleomar Gomes Brito, torna público a realização de procedimento licitatório na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 012/2021, Processo Administrativo nº 201/2021, no dia 23 de
novembro de 2021, às 09h:00, no sítio eletrônico www.BLLcompras.com.br, com objetivo de contratação de empresa para
aquisição de Moveis, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos, aparelhos de ar condicionado e prestação de serviços de instalação
de ar condicionados com aquisição das peças correlatas à instalação, para atender as necessidades dessa administração
pública, conforme especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório.
Mais informações sobre o certame no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.bllcompras.com.br ou pelo email: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 10 de novembro de 2021.
AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 191/2021
- O Município de Ituaçu-BA, torna público para o conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL N°
063/2021, visando a Contratação de empresa para aquisição de impressoras, bem como, na prestação de serviços continuados
de manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças/componentes e recarga de toner e cartuchos para as impressoras
das Secretarias Municipais de Ituaçu - BA, conforme especificações constantes no anexo I deste edital, para a data de 17 de
novembro de 2021 às 09h00m. Nada mais havendo, Publique- se. Ituaçu-BA, 10 de novembro de 2021. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 010/
2021 - Por meio do presente tornamos público que a licitação PREGÃO ELETRÔNICO acima mencionado cujo objeto era a
aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar das creches e escolas municipais, através
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), publicado no Diário Oficial da União, Jornal Tribuna do Sertão, na data
de 26 de outubro de 2021, para realização da sessão pública na data de 10 de novembro de 2021, fica CANCELADA a pedido
da Assessoria Jurídica desta Municipalidade, tendo em vista a necessidade de alterações no Edital. Ituaçu/BA, 10 de novembro
de 2021. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS N° 041/2021 - Processo
Administrativo n° 093/2021. Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 041/2021. Torno público, para conhecimento
dos interessados, que foi declarado DESERTO, pela ausência de interessados na licitação referente ao Edital de Pregão
Eletrônico para Registro de Preços n° 041/2021, Processo Administrativo n° 093/2021 com data de Disputa da sessão para o
dia 10 de novembro de 2021 às 09:00 horas, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO
DE ÓLEO DE SOJA, TOUCA HIGIÊNICA E SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 500 GR ATÉ 5 KG, PARA ATENDER A DEMANDA
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA. Mortugaba, 10 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA
- Pregoeiro Oficial.
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO 043/2021 - Processo de Administrativo
n.º 102/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REPUBLICAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, TOUCA HIGIÊNICA E SACO PLÁSTICO CAPACIDADE 500
GR ATÉ 5 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA. Prefeitura Municipal de
Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 26 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. 11 de novembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 044/2021 - Processo de Administrativo n.º 103/
2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 0KM, 1.0, FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIRO COMPLETO COM TODOS
OS ITENS DE SÉRIE PARAATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORTUGABABA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 26 de novembro de 2021, às 10:00
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. 11 de novembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA 04 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) para 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 23/11/2021, às 09:00h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 23/11/2021 às 08:45h e Início da sessão de disputa eletrônica para 23/11/2021, 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 ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21
AVISO DE ICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 065/2021, Processo
Administrativo nº 200/2021, no dia 19 de novembro de 2021, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº. Objeto - Contratação de empresa para a aquisição de Lâmpadas de Led
para manutenção da iluminação pública para atender as demandas das secretarias municipais do Município de Ituaçu - BA. Mais
informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem
como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 08 de novembro de 2021. Aleomar
Gomes Brito-Pregoeiro.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 204/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2021 - 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, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA
DE LICITAÇÃO objetivando a contratação de empresa para locação de Rolo Compactador Liso, com peso operacional mínimo
de 12000 Kg e potência mínima de 110 HP, para execução de terraplanagem em estradas vicinais rurais, ruas e logradouros no
perímetro urbano, no território do município de Ituaçu/BA, em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no
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EDIÇÃO 1.310 - 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021

SEMINÁRIO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE
DE GUANAMBI REUNIU PRODUTORES DE
MAIS DE 20 MUNICÍPIOS DA REGIÃO
PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GUANAMBI, O EVENTO CONTOU COM A EXPOSIÇÃO
DE EMPRESAS PARCERIAS E PALESTRAS COM TEMAS ATUAIS E DO INTERESSE DOS PARTICIPANTES

Aconteceu na sexta-feira (05), o primeiro
Seminário da Cadeia Produtiva do Leite de Guanambi,
que reuniu pequenos e grandes produtores rurais,
agropecuaristas, alunos de cursos de veterinária das
cidades vizinhas e secretários de Agricultura de 20
municípios da região. Promovido pela Secretaria de
Agricultura de Guanambi, na pessoa do secretário
Felipe Duarte, o evento contou com a exposição de
empresas parcerias e palestras com temas atuais e
do interesse dos participantes.
O evento iniciou com a palavra inicial de Felipe
Duarte, que agradeceu a todos pela presença e falou
do seu desejo de continuar pautando temas para
melhoria dos segmentos que geram emprego e renda
em Guanambi e região. Presente no evento, o prefeito
Nilo Coelho afirmou que sua gestão seguirá sendo
a parceria de eventos que fomentam a modernização
dos que acreditam em Guanambi. O presidente da
Câmara Municipal, Zaqueu Rodrigues, além dos
demais vereadores, o vice-prefeito Nal, os secretários
municipais e lideranças da região também marcaram
presença.
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