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CORTEJO COM TERREIROS E GRUPOS DE CAPOEIRA
MARCOU DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM CACULÉ
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RUI COSTA ANUNCIA OBRAS JORNALISTAS CONHECEM
HOSPITAL DE BRUMADO
EM PALMAS DE MONTE ALTO AÇÕES DA RHI MAGNESITA FEZ 3ª CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

Além do sinal digital da TVE, no canal 8.1, a TV
Educa Bahia também estará disponível no 8.2, com
conteúdos exclusivos para Educação. PÁG. 03

Os jornalistas puderam conhecer um pouco mais
sobre o trabalho ambiental desenvolvido e realizaram
o plantio de uma muda. PÁG. 05

A doadora, uma mulher de 52 anos, faleceu devido
a um AVC; Ao todo, foram doados o coração, o
9
fígado e as córneas. PÁG. 1
19
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ALEX PORTELA

COTAÇÃO DE PREÇOS NA PERSPECTIVA
DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES
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Na nova lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) as regras para efetivação de
cotação de preços de mercado para contratações estão estabelecidas no Artigo 23.
Em resumo, para que os órgãos licitantes atendam a legislação no que diz
respeito a cotações de preços e/ou formação do preço referencial, necessários a
toda e qualquer contratação o setor responsável (compras e licitações) deverá,
ao optar em realizar o processo pela Lei nº 14.133/2021, obter os referenciais
de preços das seguintes formas.
Pesquisa em painel para consulta de preços ou no banco de preços em no
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); Extratos de contratações similares
feitas pela Administração Pública; Pesquisa publicada em mídia especializada,
Tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo federal e sítios eletrônicos
especializados ou de domínio amplo; Pesquisa direta com no mínimo três
fornecedores; e em notas fiscais eletrônicas. Vejamos como está descrito ao
tema na Nova Lei.
Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de
bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços
em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no
melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados
de forma combinada ou não:
I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item
correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em
saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou
concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços,
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização
de preços correspondente;
III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de
tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a
data e hora de acesso;
IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação
formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6
(seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de
regulamento.
§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal,
desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da
contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da
utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.
Ao analisar o artigo 23, acima exposto resta evidenciado que a Nova Lei de
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Licitações, ao tratar de cotações de preços é muito mais detalhista e impositiva
do que a Lei nº 8.666/1993. A lei 14.133/2021 demonstra um rol taxativo
de procedimentos a serem adotados pela administração pública quanto da
formação do preço de referência, conforme já relacionamos acima.
Mais que isso, é necessário chamar atenção aos que trabalham com a parte
prática do setor de licitações que a Lei faz menção direta ao Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), que é uma plataforma criada pelo Governo Federal
para centralizar diversas funcionalidades sobre contratações públicas a exemplo de
painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à base nacional
de notas fiscais eletrônicas, as quais serão utilizadas pelos órgãos e entidades dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.
Dessa forma, com base no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, toda pesquisa
de mercado que venha a compor o processo de contratação deve ser realizada
nessas múltiplas fontes, principalmente painéis, referenciais e registros de
contratações anteriores da própria Administração Pública, objetivando-se
composição de um processo administrativo que possa de fato embasar o pregoeiro
e sua equipe de trabalho quanto a uma verdadeira formação de preços de
mercado e, com isso, fugir de possíveis preços superfaturados ou não condizentes
com os preços praticas no mercado.
Vale ressaltar por fim que a mera cotação efetivada em mínimo de três
fornecedores, constitui exceção e somente será admissível quando as características
do objeto licitado assim exigirem e devidamente motivado e justificado pelo
agente público responsável pelo procedimento de contratação.
Ante a todo o exposto recomendamos 1) cautela e busca de assessoria
especializada quando da aplicação da Nova Lei de Licitações. 2)Recomendamos
ainda que os setores envolvidos observem as recomendações acima expostas;3)
Que a administração faça a contratação de um sistema de banco de preços em
uma entidade que possua idoneidade para prestar o serviço em questão;4)Que
a Administração, dada a complexidade e grande números de inovações,
disponibilize aos funcionários e colaboradores dos setores de licitações, contratos,
convênios e controle interno cursos presenciais em entidades renomeadas que
possam transmitir conhecimentos específicos para utilização prática da Nova Lei
de Licitações no município e, assim, o município consiga efetivar processos de
contratações em consonância com a nova lei;5) Que o setor de licitações e/ou
assessoria que presta serviço ao setor de licitações efetive os procedimentos e
providências para que o município tenha o cadastro junto ao Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP);6) Que a administração abstenha-se a efetivar
processos com base na nova lei até que a toda a equipe de licitações tenha
passado por cursos e treinamentos;7)Que a administração abstenha-se a efetivar
processos com base na nova lei até que os procedimentos estejam padronizados
junto aos órgãos de fiscalização TCM e TCU, tendo em vista que a própria Lei nº
14.133/2021 possibilitou aos órgãos licitantes a utilização da nova lei de
forma obrigatória somente a partir de 01/04/2023;
Alexandro Portela, Advogado/ Caculé - Bahia, Assessor Jurídico e Gestão
Pública Municipal, Especializado na Área do Direito Administrativo e Direito
Público, Especializado em Assessoria na área de licitações, Ex-procurador Jurídico
Geral do município de Barra do Rocha e Atual Assessor Jurídico do Município
de Caculé e Nova Canaã.
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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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RUI COSTA INAUGUROU SINAL DIGITAL DA TVE
E ANUNCIA OBRAS EM PALMAS DE MONTE ALTO
ALÉM DO SINAL DIGITAL DA TVE, NO CANAL 8.1, A TV EDUCA BAHIA TAMBÉM
ESTARÁ DISPONÍVEL NO 8.2, COM CONTEÚDOS EXCLUSIVOS PARA EDUCAÇÃO

A partir dessa quarta-feira (17), a população de
Palmas de Monte Alto pode assistir à programação
da TVE Bahia com alta qualidade de imagem e som,
primeiro canal aberto a chegar com sinal digital na
cidade. Uma estação retransmissora foi inaugurada
pelo governador Rui Costa (PT), que também
anunciou obras que vão contribuir para o
desenvolvimento da educação e infraestrutura urbana
do município localizado no sudoeste baiano.
"O primeiro sinal de TV digital aqui de Palmas de
Monte Alto é o da TVE, com programação cultura e
diversificada. A partir de hoje também está disponível
aqui no município o canal TV Educa Bahia, para os
estudantes sintonizarem e poderem assistir conteúdos
educativos voltados ao que está sendo trabalhado
em sala de aula, tudo isso com um sinal de altíssima
qualidade", destacou o governador.
Além do sinal digital da TVE, no canal 8.1, a TV
Educa Bahia também estará disponível no canal 8.2.
O canal, que também é uma iniciativa da Secretaria

da Educação do Estado, tem programação com
conteúdos exclusivos para a Educação, 24 horas
por dia, todos os dias da semana. "Com isso, o
governador vem cumprindo o compromisso de levar
o sinal da TVE para toda a Bahia. Já são mais de 11
milhões de baianos com acesso aos nossos canais
digitais, seja com a TVE e sua programação diversa
para crianças e adultos ou com a TV Educa Bahia,
que tem seus conteúdos voltados para os ensinos
Médio e Fundamental", explicou o diretor geral do
Irdeb, Flávio Gonçalves.
Outra melhoria importante para a educação na
cidade virá com a ampliação e modernização do
Colégio Estadual Anísio Teixeira, na sede de Palmas
de Monte Alto. Um bloco com cinco salas de aula,
refeitório, auditório e campo society serão construídos
na unidade, além da reforma e cobertura da quadra
poliesportiva. "Nossa expectativa é de que essas obras
possam nos ajudar a melhorar a qualidade da
educação e também o ambiente para estudantes e

professores. Na verdade, para a comunidade como
um todo, já que parte dessas novas estruturas serão
abertas para outras atividades", explica o diretor da
unidade, Jânio Martins.
De acordo com o secretário estadual da Educação,
Jerônimo Rodrigues, o governador Rui Costa
autorizou parceria com a Prefeitura de Palmas de
Monte Alto para a construção de nova unidade
escolar. "Trata-se de uma nova escola de Ensino
Fundamental, para reforçar e garantir a qualidade
da Educação na cidade", revelou.
Ao lado do prefeito Manoel Rubens, o governador
autorizou ainda que a Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia (Conder) firme convênio
com o poder municipal para pavimentar ruas nos bairros
Planalto, Mota e Oliveira. Juntas, essas obras devem
receber investimento próximo de R$ 2 milhões. Também
foi autorizado convênio entre a Conder e a Prefeitura
para construção de ponte sobre o Rio da Rãs, no distrito
de Espraiado.
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JEQUIÉ: CRIANÇAS PARTICIPARAM DE
MOMENTO LÚDICO PROMOVIDO POR POLICIAIS
DA OPERAÇÃO RONDA MARIA DA PENHA
A AÇÃO FOI PROMOVIDA POR POLICIAIS MILITARES DO 19ª BPM
QUE PARTICIPAM DA OPERAÇÃO RONDA MARIA DA PENHA

Na segunda-feira (22), 70 alunos da Escola Municipal Doutor Joel Coelho
Sá (CAIC), situada no bairro de Jequiezinho, em Jequié, participaram de um
momento lúdico promovido por policiais da Operação Ronda Maria da Penha
(OPRMP) e do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM).
Os militares celebraram a 4ª edição do projeto Cantinho Literário Itinerante
da OPRMP, cujo objetivo é incentivar a leitura e contribuir na construção da
cidadania. Durante a ação, estudantes de três turmas do ensino fundamental,
com idades entre 6 e 10 anos, participaram de contação de histórias, brincadeiras,
oficina de balões e receberam guloseimas. Os animadores Juju e Jojo alegraram

a ação. "O momento mais especial foi quando eles chegaram ao auditório. Os
olhos brilharam quando viram os policiais militares e os animadores. Nos orgulha
fazer parte de ações deste tipo", revelou a comandante da OPRMP/Jequié, tenente
Patrícia de Oliveira Batista, lembrando ainda que o projeto é a ampliação de um
outro existente na sede do 19º BPM para acolher filhos de mulheres vítimas de
violência doméstica, assistidas pela OPRMP. "Acreditamos na educação como
forma de prevenção de qualquer tipo de violência. Por isso decidimos fazer de
forma itinerante e uma vez por mês levar esse cantinho literário para as
comunidades carentes da cidade", finalizou a tenente.
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JORNALISTAS BRUMADENSES CONHECEM UM
POUCO MAIS SOBRE AS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
DESENVOLVIDAS PELA RHI MAGNESITA
OS JORNALISTAS PUDERAM CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE O
TRABALHO AMBIENTAL DESENVOLVIDO PELA EMPRESA E REALIZARAM O
PLANTIO DE UMA MUDA (FOTO: DOUGLAS MELO/RHI MAGNESITA).
A convite da RHI Magnesita, visitamos nessa
quarta-feira, dia 24, o viveiro de mudas e a trilha
ecológica, localizadas na área da empresa, em
Brumado. Na visita, fomos acompanhados pelo
Engenheiro Agrônomo Carlos Eduardo, pelo Técnico
em Meio Ambiente Everaldo Andrade e pela
especialista em sustentabilidade e comunicação
Lucilla Soledade. Na oportunidade, pudemos
conhecer um pouco mais sobre o trabalho ambiental
desenvolvido pela empresa e realizamos o plantio
simbólico de uma muda. Outras ações socioambientais da companhia foram abordadas durante
apresentação preparada por especialistas da RHI
Magnesita.
Em nota, a empresa destacou que "incentivar ações
ambientalmente responsáveis está dentre as
prioridades da RHI Magnesita". Segundo a empresa,
durante a Semana da Mineração da Árvore, ocorrida
entre 18 e 22 de outubro, 1.818 mudas foram doadas
pela RHI Magnesita presencialmente, iniciativa que
envolveu as localidades de Brumado e Santaluz, na
Bahia; e Mina de Uberaba, Padre Domingos, Ponte
Alta e Serra dos Ferreiras, em Minas Gerais.
SEMANA DA ÁRVORE NA MINERAÇÃO - A
RHI Magnesita, em parceria com a empresa Gato do
Mato, promoveu em outubro a Semana da Árvore
da Mineração em diversas comunidades inseridas
em suas áreas de atuação. Cerca de 200 pessoas,
entre colaboradores e moradores, participaram de
oficinas e outras atividades nos estados da Bahia e
de Minas Gerais.
A programação contou com oficinas de horta
caseira para pequenos espaços, com uso de materiais
recicláveis; distribuição de mudas ornamentais e
frutíferas; plantio virtual de mudas, formato em que
colaboradores, de unidades de todo o mundo,
escolheram a espécie e os locais da semeadura; e
distribuição de kits-horta montados pelas crianças
participantes do projeto Cidadão do Futuro, iniciativa
sociocultural apoiada pela empresa.
"Ações como a Semana da Árvore da Mineração
trabalham a conscientização, algo fundamental para
a mudança de atitude frente aos desafios ambientais
que se apresentam. Os resultados alcançados vão
muito além da quantidade de mudas plantadas ou
das oficinas realizadas. Se cada um dos participantes
levar adiante a mensagem que procuramos passar,
estaremos articulando uma corrente em prol da
recuperação e da preservação ambiental", ressalta o
engenheiro agrônomo da RHI Magnesita, Carlos
Eduardo Rodrigues Souza.
Confira abaixo o vídeo gravado com o
Engenheiro Agrônomo Carlos Eduardo e a
especialista em sustentabilidade e comunicação
Lucilla Soledade.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO AUTORIZA
CONCURSO PARA AGENTES DE TRÂNSITO EM 2022
A COMISSÃO ORGANIZADORA ESTÁ REALIZANDO OS ESTUDOS
E AJUSTAM OS DETALHES FINAIS PARA LANÇAMENTO DO
EDITAL, QUE DEVERÁ CONTAR COM 20 A 25 VAGAS
O prefeito de Guanambi, Nilo Coelho (DEM), autorizou para janeiro de
2022 a publicação do Edital do Concurso para seleção de novos agentes
municipais de trânsito. A Comissão Organizadora, já nomeada, está realizando
os estudos e ajustam os detalhes finais para lançamento do edital, que deverá
contar com 20 a 25 vagas a serem preenchidas. A informação foi dada pelo
Superintendente Municipal de Trânsito (SMTrans), João de Deus Cotrim, e
pelo secretário de Infraestrutura (Seinfra), Michel Macêdo.
O prefeito ainda determinou a execução de várias intervenções no
sistema viário do município através de obras, implantação de equipamentos
canalizadores e aquisição de veículos e instrumentos necessários para
dinamizar a atuação da Superintendência de Trânsito. Segundo o superintendente, Nilo determinou a compra de lombadas eletrônicas para serem
instaladas nas vias de maior movimento, visando um combate eficiente aos
excessos de velocidade e consequentemente, a diminuição no número de
acidentes. Serão implantados equipamentos que garantam uma travessia
mais segura na interseção formada pela Rua Binha Teixeira e Av. Waldir
Pires, no Bairro Santa Catarina, que também dá acesso a vários órgãos
como a Secretaria de Assistência Social, novo Almoxarifado Central e Faculdade de Medicina FIP de Guanambi. Além disso, a patrulha motorizada da
SMTrans será reforçada com a aquisição de uma nova camionete e novas
motocicletas.
GAUDÊNCIO TORQUATO

A VIDA COMO ELA ERA
Concordem uns, discordem outros, o fato é que a vida social e as atividades produtivas voltam a ser quase iguais ao que eram antes da pandemia. No próximo
mês, a pandemia, que tem como origem a cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, completa dois anos de vida. Explicando a expressão "quase iguais",
valho-me do filósofo Heráclito de Éfeso, que ensinava: "Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram
as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou". Para milhares de pessoas, a vida fez uma curva. Perderam e muito, mas algum ganho ocorreu.
O planeta abriga contingentes humanos feridos e amargurados com a perda de amigos e parentes, sendo raro encontrar alguém que tenha passado ao largo
da devastação, sem casos para contar. Um morreu aqui, outro ali, alguns sofreram muitos nas UTIs, e as narrativas se locupletam de relatos doloridos. O planeta
terra continua azul e com correntes de nuvens sobrevoando os continentes, mas, sob seu solo, milhões foram empurrados para seu eterno habitat.
A dor traz a tristeza e esta vem acompanhada de fartas doses de angústia, desencanto e desespero, que afligem milhões de seres vulneráveis, principalmente
as massas que perderam seus empregos, caindo nas bordas do desemprego, sem os estoques mensais que subsidiavam sua existência. Os coitados entram em um
novo modo de vida, com um olho aqui, outro ali, procurando um jeito de se acomodar aos tempos de penúria que pontuam por todos os lados.
No Brasil, os dados apontam um índice de 15% de desemprego, abrigando 14,8 milhões de pessoas sem ocupação, um número que se torna muito maior se
observarmos outras variantes, como quebra e diminuição de salários, redução significativa de serviços, recomposição de formas de trabalho etc.
Os impactos são de monta, bastando olharmos para crianças e adolescentes que deixaram de ir à Escola, um dano incontável que se projeta no atraso
educacional de uma geração. Quase dois anos sem Escola ou amparados em ferramentas virtuais que não substituem a presença física em sala de aula, esse
grupamento sofrerá abalos em suas carreiras profissionais. Imaginem o que isso significa em termos de impacto sobre a evolução educacional e tecnológica do
planeta. Um gigantesco buraco. Um atraso na vida civilizatória.
Para não ficarmos apenas na esfera dos males, podemos inferir que a pandemia trouxe em seu bojo um conjunto de valores até então desprestigiados. A
paciência para suportar as perdas, mostrando que não somos imunes a vírus e bactérias. O domínio do conhecimento nas ciências biológicas com a avalanche de
vacinas em processamento em centenas de laboratórios. O diálogo mais aberto e sincero entre as Nações, apesar dos conflitos iniciais travados pelas potências
sobre a origem da pandemia. A solidariedade que joga sua mão para acolher grupos sofridos, principalmente junto às populações do continente africano. A
revisão positiva da maneira de viver, que baixa sobre a consciência de indivíduos sem nenhuma preocupação com o amanhã.
Infelizmente, não são poucos aqueles que vivem no esbanjamento, deixando de olhar para os infortunados, preocupados tão somente com o acúmulo de
riquezas. Governantes há que brincam com o sofrimento, negando a eficácia da vacina ou desprezando as recomendações da ciência. Muitos dos nossos
representantes, que estarão humildemente pedindo votos no palanque de 2022, hoje se esforçam para expandir recursos e aumentar seus feudos, sob a suspeita
de que parte das verbas jamais chegará ao destino por eles apontado. São pessoas medíocres.
José Ingenieros, pensador argentino, diz em O Homem Medíocre: "Os servis e medíocres se alardeiam de honestos, como se alguma vez a incapacidade do
mal pudesse ser confundida com virtude...os medíocres preferem a maledicência surda à calúnia violenta, de modo que praticar a infâmia escondida e sutil é
menos arriscado e, portanto, mais condizente com sua condição de moradores do limbo que sobra entre o superior e o inferior, mais especificamente nas margens
da comprida avenida espremida entre o mediano e o médio."
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FALECEU TÂNIA MARTINS, POETA E FUNDADORA
DA ACADEMIA CAETITEENSE DE LETRAS
EM 2001, TÂNIA FOI UMA DAS IDEALIZADORAS E DAS PRINCIPAIS
REALIZADORAS DA ACL, NELA OCUPANDO A CADEIRA QUE TEM
POR PATRONO O MESTRE ANÍSIO TEIXEIRA
Faleceu na manhã desta quintafeira, dia 25, na cidade de Vitória da
Conquista, a poeta caetiteense Tânia
Martins. Nascida em Licínio de Almeida
em 23 de janeiro de 1957, Elvira Tânia
Lopes Martins formou-se pelo Instituto
de Educação Anísio Teixeira, em Caetité,
exercendo então o magistério até sua
aposentadoria. Em 2001, Tânia foi uma
das idealizadoras e das principais
realizadoras da Academia Caetiteense
de Letras (ACL), nela ocupando a
cadeira que tem por patrono o mestre
Anísio Teixeira.
Autora de vários livros de poesia,
seu trabalho foi reconhecido em todo
o país pela excepcional qualidade
artística. Após apresentar uma hemorragia estomacal, Tânia Martins foi
levada à cidade de Vitória da Conquista,
onde veio a falecer. Em nota de pesar,
a Presidente da ACL manifestou a
tristeza da entidade com a perda
daquela que foi uma de suas principais
idealizadoras e grande entusiasta. As
informações são do CaetFest.

GUANAMBI: ONG JARDIM DAS BORBOLETAS
ADIA CHÁ BENEFICENTE PARA FEVEREIRO
O EVENTO, QUE ESTAVA MARCADO PARA 1º DE DEZEMBRO DESTE ANO, IRÁ
OCORRER EM FEVEREIRO DO PRÓXIMO ANO, EM DATA A SER DIVULGADA
Nesta terça-feira (23), a ONG Jardim das
Borboletas emitiu comunicado informando o
adiamento da data do Chá Beneficente que iria
ocorrer em Guanambi, dia 1º de dezembro. Segundo
a organização da ONG, a medida tem como objetivo
de ampliar o tempo de divulgação do evento junto à
população guanambiense. Agora, o Chá Beneficente
Jardim das Borboletas irá ocorrer em fevereiro do
próximo ano, numa data que ainda será divulgada.
Em nota, a ONG Jardim das Borboletas destaca
que àqueles que compraram o ingresso poderão
solicitar o reembolso do ingresso ou optar pela
entrada garantida para o evento em 2022. Por fim,
o Jardim das Borboletas enaltece "a grande
receptividade dos guanambienses ao trabalho de apoio
às pessoas com Epidermólise Bolhosa realizado pela

ONG e, de antemão, agradece imensamente por todo
apoio recebido!"
O objetivo do Chá Beneficente 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 estava sendo vendido no
valor de R$ 110, com direito a entrada, lanche da tarde
e uma rodada de bingo. Mais informações podem ser
obtidas no Instagram @jardimdasborboletas_ e no
WhatsApp (77) 98815-2565.
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CORTEJO COM TERREIROS E GRUPOS DE CAPOEIRA
MARCOU DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA EM CACULÉ
O CORTEJO PERCORREU ALGUMAS RUAS DA CIDADE, FINALIZANDO O DESFILE
NA PRAÇA DA LAGOA, NESSE SÁBADO. (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA/PMC)
No sábado, 20 de novembro, a Prefeitura de Caculé, através da Secretaria
Municipal de Educação, realizou um
cortejo com terreiros e grupos de
capoeira, que percorreu algumas ruas
da cidade, finalizando o desfile na
Praça da Lagoa, em comemoração ao
Dia da Consciência Negra.
O evento prosseguiu com uma
sequência de ações protagonizadas por
pessoas negras, que gritaram pela
liberdade religiosa e falaram sobre a
importância da valorização da cultura
preta. O grupo musical Omó Eledá
aproveitou a data para retornar com
as suas apresentações, que estavam
paralisadas há 23 anos. Sacerdotes,
mestres e mestras de capoeira parabenizaram a realização do ato e frisaram
a relevância em se discutir e expor
assuntos tão necessários como o
racismo religioso e a intolerância
contra a cultura afro-brasileira.
Em nota, a Secretaria de Educação
destaca que "Entender a importância
de visibilizar é válida para que

opressões não ocorram e que toda
população tenha espaço para praticar
e exercer aquilo que é seu por direito",
além de que "Exaltar a cultura de um

povo é permitir que esse mesmo povo
seja protagonista da narrativa apresentada, mas nem sempre é isso que
acontece. Em Caculé nunca se co-

memorou o Dia da Consciência Negra,
só que em 2021 a atenção dada pela
área de cultura da Secretaria de
Educação foi especial", finaliza.
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CAETITÉ: BAMIN REALIZA WORKSHOP "IMERSÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DE EXPERIÊNCIAS
INOVADORAS DE APRENDIZAGEM"

Professores que atuam em Caetité e em outros municípios vizinhos participaram, nessa terça-feira (23), do workshop "Imersão para o Desenvolvimento de
Experiências Inovadoras de Aprendizagem". O evento, realizado no Centro Técnico Profissional (CETEP), em Caetité, marcou a abertura do 1º Encontro Sertão
do Saber, que seguiu com programação gratuita até quinta-feira (25).
O 1º Encontro Sertão do Saber é um evento organizado pela BAMIN. Seu principal objetivo é valorizar e inspirar professores, alunos e empresas da região.
Na programação estão incluídos debates sobre temas contemporâneos, com palestrantes de renome nacional, valorizando, sobretudo, os saberes locais. São mais
de 10 personalidades e mais de 20 horas de conteúdo voltados à valorização e incentivo da educação e da produção de conhecimento na região. Mais
informações podem ser acessadas no site www.sertaodosaber.com.br.
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'ADVOGADO DO POVO': ITUAÇU LAMENTA
A MORTE DE DR. ANTÔNIO AUGUSTO
No último dia 28/11 faleceu em
Salvador o advogado, ex-vereador e exvice-prefeito de Ituaçu, Antônio Augusto
Medrado dos Anjos e Silva, conhecido
por muitos como o 'Advogado do Povo'
ou "Advogado dos Pobres'. Filho de
Ituaçu, Dr. Antônio Augusto faleceu no
Hospital Santa Izabel, em Salvador, por
problemas respiratórios.
9º filho de Anísio da Cal e dona
Iramaia, o competente advogado também
teve atuação destacada na política local,
tendo sido eleito duas vezes vice-prefeito,
em 1982 e 1996 e três vezes vereador,
em 2000, 2004 e 2012.
Várias autoridades, personalidades,
políticos, advogados, a OAB e a Câmara
de Vereadores de Ituaçu usaram as redes
sociais para manifestar o seu pesar pelo
falecimento de Dr. Antônio Augusto.
Toda a equipe do Jornal Tribuna do
Sertão, através do nosso Diretor de
Redação Leonardo Oliva, manifesta o
profundo sentimento de pesar
a todos os familiares.
Gostaríamos também de agradecer ao
seu filho, Augusto Frederico Anjos
Aguiar Rocha Silva, que muito
cordialmente nos enviou a
biografia abaixo transcrita.

Antônio Augusto M
edr
a.
Medr
edraado dos Anjos e Silv
Silva.
9º filho de Anísio da Cal e dona Iramaia.
Nascido em 07/05/1950 na fazenda Cal, no
município de Ituaçu, Bahia, onde também foi criado
até os 16 anos, quando se mudou para o Rio de
Janeiro para fazer o curso técnico de contabilidade.
Lá, trabalhou na gráfica do seu irmão Milton e
em um Escritório de Advocacia e Contabilidade,
que rendeu muitas histórias para contar, que
incluíram até famosos. Então, conseguiu ingressar
na faculdade de Direito da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e se formar em 22/
03/1979, data em que, finalmente, pôde retornar
para sua amada Ituaçu e conviver mais com sua
família de 11 irmãos, que tanta falta fez durante
sua estada no Rio.
Inclusive, foi no aniversário de um ano de sua
sobrinha e afilhada Renata que conheceu a mulher
da sua vida, com quem viria a se casar, em 28/
12/1985, na cidade de Guanambi: a professora
Norma Neide. A mulher que lhe deu os melhores
anos de sua vida, especialmente os de 1987, 1990

e 2004, anos do nascimento de seus 3 filhos.
Mas, seu coração também pertencia à política: foi
ativo nessa vida desde que voltou a Ituaçu, se
espelhando em seu pai e outros familiares que
também participaram de política e deixaram boas
lembranças em sua memória. Então, Dr. Augusto foi
vice-prefeito da cidade de Ituaçu nos mandatos de
1982 e 1996 e vereador nos mandatos de 2000,
2004, 2012. Foi com essa atuante vida política que
conseguiu o Colégio Estadual Frei Pedro Tomás
Margallo (CEFPTM) para Ituaçu em 1987, uma
realização tanto para alunos quanto para professores
e demais funcionários.
Porém, não só em Ituaçu que fora influente, nas
cidades de Contendas do Sincorá, Barra da Estiva e
Tanhaçu também fez sua carreira, tanto que recebeu
o Título de Cidadão Tanhaçuense, no ano de 2001,
pelos serviços prestados àquele munícipio. Além de
títulos, o maior trunfo conquistado por Antônio
Augusto durante sua jornada política foi as pessoas
que com ele conviveram e criaram laços.

Muitas amizades também nasceram do ofício que
amava exercer: a arte de advogar. Colegas advogados,
juízes, delegados, secretários, oficiais de justiça,
trabalhadores dos Fóruns e das Prefeituras de Ituaçu,
Tanhaçu, Contendas do Sincorá e Barra da Estiva e
todos os ajudados por ele.
Às 00:33 do dia 28/11/2021, o lembrado
como Advogado do Povo ou Advogado dos Pobres
durante seu velório, Antônio Augusto, faleceu no
Hospital Santa Izabel, em Salvador, Bahia, por
problemas respiratórios.
Sua esposa, Norma Neide; seus filhos, Augusto
Frederico, Marcos André e Ana Carolina; sua nora,
Diele Tamile; sua neta, Maria Luísa e sua mais
recente afilhada, Ana Gabriele amariam poder
cantar e ouvir com você mais uma vez "Como é
Grande o Meu Amor por Você", do seu cantor
preferido, Roberto Carlos.
"Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu
tenho o amor maior do mundo... Como é grande
o meu amor por você!"
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PRODUTORES DE 12 MUNICÍPIOS RECEBEM
CAPACITAÇÃO SOBRE CULTIVO INTENSIVO DA PALMA
Doze municípios da região sudoeste do estado
receberam, durante os meses de setembro, outubro
e novembro, o seminário "Cultivo Intensivo de Palma",
com o engenheiro agrônomo Paulo Suassuna. O
objetivo foi apresentar aos produtores locais uma
técnica nova para cultivo da planta, gerando fonte
de renda para propriedades rurais.
O evento do Sebrae, em parceria com as
prefeituras municipais, aconteceu nas cidades de
Presidente Jânio Quadros, Aracatu, Caculé, Caetité,
Belo Campo, Guajeru, Urandi, Palmas de Monte Alto,
Poções, Anagé, Maetinga e Barra do Choça. Mais de
mil produtores rurais tiveram acesso aos seminários
nos municípios e puderam conhecer as técnicas de
cultivo na prática.
Para Fernando Suzarte, analista do Sebrae, realizar
essa série de seminários nos últimos meses foi a
oportunidade de oferecer mais conhecimento aos
produtores da região e, consequentemente, multiplicar
a produtividade das propriedades. "Esse é um

seminário de suma importância para a região
sudoeste, porque a gente vem na missão de capacitar
o produtor rural, dotar ele de conhecimento pra que
possa multiplicar a produtividade de palma. Que ele
saia do plantio tradicional e use as técnicas do cultivo
intensivo. O produtor pode assim utilizar menos
espaço em sua propriedade, realizar a colheita em
menos tempo do que no formato tradicional e ganhar
dinheiro com palma, que é uma cultura perene de
várias formas", destacou.
José Vieira foi um dos produtores que participou
do seminário. Agricultor em Anagé, para ele foi uma
oportunidade de capacitação. "Há um tempo, eu
comecei a ficar apaixonado pela história da palma. E,
para mim, esse seminário foi muito bom, porque eu
terminei aprendendo mais sobre o cultivo", afirmou
o agricultor.
O cultivo intensivo da palma é uma técnica
desenvolvida pelo engenheiro agrônomo Paulo
Suassuna, que ministrou todos os seminários. Ele

explica que esse sistema confere à palma
produtividade de 10 a 12 vezes maior, se comparado
com o sistema tradicional de cultivo, e a tecnologia
pode transformar a vida de produtores da região
sudoeste.
"A finalidade, junto ao Sebrae, é difundir esse
modelo tecnológico de produção de palma e que
cabe como uma luva para essa região sudoeste. Para
esse tipo de clima e solo, ela vai muitíssimo bem. E
eu pude perceber que a maioria dos produtores tem
pequenos módulos rurais, então isso vai endossar
mais ainda a aplicabilidade da tecnologia do cultivo
intensivo. Porque um produtor rural desse usando,
em uma pequena parte de sua propriedade, a palma
cultivada nesse sistema de produção, vai obter tanta
produtividade que poderá aumentar o número de
cabeças do seu rebanho. Assim, ele vai sair da
condição de micro para médio produtor. E isso é
uma melhoria de vida muito grande na vida do
produtor", acentuou Suassuna.
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RUI AUTORIZA PAVIMENTAÇÃO DA BA-640 E
ANUNCIA LICITAÇÃO DE TRECHO ATÉ POÇÕES
A OBRA TEM INVESTIMENTO DE R$ 33 MILHÕES. É A 1ª VEZ QUE O
TRECHO RECEBERÁ ASFALTO. A PREVISÃO DE ENTREGA É DE 12 MESES

O governador Rui Costa (PT) esteve em Bom
Jesus da Serra, no sudoeste baiano, nessa quartafeira (24), onde autorizou uma série de investimentos.
Um deles foi a pavimentação de 38,3km da BA640, no trecho entre o município e a cidade vizinha
de Mirante. A obra será executada pela Secretaria
de Infraestrutura do Estado (Seinfra) e reúne um
investimento de R$ 33 milhões. É a primeira vez que
o trecho receberá asfalto. A previsão de entrega é
de 12 meses.
O governador ainda autorizou a Seinfra a dar
início à licitação para pavimentação do trecho de
29km entre Bom Jesus da Serra e o entroncamento
da BR-116, em Poções, estimado em R$ 12 milhões.
"Assinamos ordem de serviço em dois trechos de
estrada, um de Bom Jesus da Serra até Mirante e
outro até Poções. São cerca de R$ 45 milhões para
fazer esses trechos de estradas. Também autorizamos
a construção de uma nova escola estadual, com 12
salas e todos os equipamentos, um investimento de
cerca de R$ 20 milhões. E mais obras de abastecimento
de água e de infraestrutura urbana", afirmou Rui.
Para o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus
Cavalcanti, "é importante destacar que Mirante nunca
teve acesso asfaltado. Além disso, Mirante seria

atendida por uma rodovia federal, a BR-030, que o
Governo Federal não iniciou. É mais uma obra que o
Governo do Estado faz e que o Governo Federal
deveria ter feito para levar dignidade e desenvolvimento
econômico e social para a população".
A Companhia de Desenvolvimento Urbano
(Conder), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), recebeu
autorização para firmar convênio com a Prefeitura de
Bom Jesus da Serra destinado à pavimentação em
paralelepípedo nas ruas da sede do município. Serão
mais de R$ 700 mil aplicados em 4.953,60m² de
extensão. Outro investimento autorizado é a implantação
do Sistema de Abastecimento de Água que vai atender
aos 138 moradores do povoado de Coelbinha. A
obra, no valor de R$ 263 mil, será realizada pela
Embasa, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica
e Saneamento do Estado (Sihs). Rui ainda anunciou a
abertura da licitação para construção de Sistema
Simplificado de Abastecimento de Água para a
localidade de Água Bela (Carneiro), que será executado
pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos
Hídricos (Cerb), também ligada à Sihs.
Bom Jesus da Serra vai ganhar ainda uma nova
escola. A Secretaria de Educação do Estado (SEC)

foi autorizada a realizar licitação para construção de
uma nova unidade escolar, com 12 salas de aula,
refeitório, biblioteca, auditório e campo society, além
da incorporação do ginásio de esportes já existente.
O novo equipamento, no valor de R$ 20 milhões,
vai sediar o Colégio Estadual Juvêncio Amaral, que
recebeu a visita do governador e do titular da SEC,
Jerônimo Rodrigues.
"Mais uma escola anunciada pelo governador.
A escola aqui está muito bem cuidada, mas é pequena
e está aquém daquilo que estamos propagando na
Bahia da educação em tempo integral, da educação
profissional e da integração entre a escola e a
comunidade. Então, Bom Jesus da Serra terá uma
escola com qualidade e no padrão que estamos
fazendo para acolher bem os estudantes e garantir a
aprendizagem melhor", destacou Jerônimo.
Nos últimos anos, Bom Jesus da Serra recebeu a
implantação da sinalização do sistema viário, que
teve investimento de R$ 198 mil. O município também
foi beneficiado pela policlínica regional de saúde
em Vitória da Conquista, em 2019, da qual é
consorciada. O investimento no equipamento foi de
R$ 24,9 milhões para a obra e aquisição de
equipamentos.
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LIVRAMENTO: CÂMARA DE VEREADORES
APROVOU PPA E LOA 2022 NA SEXTA (19)
TODAS AS PROPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PASSAM EXCLUSIVAMENTE
PELA CÂMARA, A QUAL CABE O EXAME E PARECER SOBRE MATÉRIAS
APRESENTADAS ANUALMENTE PELO PREFEITO

Por 09 votos favoráveis e 03 contrários, a Câmara
Municipal de Livramento de Nossa Senhora aprovou
o Projeto de Lei (PL) nº 23/2021, que dispõe sobre
o Plano Plurianual - PPA, para o quadriênio 2022/
2025, e o PL nº 24/2021, que dispõe sobre a Lei
Orçamentária Anual - LOA 2022, para o exercício
financeiro de 2022, na sessão da última sexta-feira
(19).
O Projeto de PPA, encaminhado pelo Poder
Executivo, é constituído de diretrizes gerais, conjunto
de objetivos e de metas da área pública para
investimentos e programas de duração continuada,
além de diretrizes orçamentárias, metas e prioridades
da área pública para orientar a formação dos
orçamentos anuais, objetivando maior integração

entre o planejamento de longo prazo e elaboração
e execução dos orçamentos anuais.
Já o Projeto da LOA é embasado em dados
socioeconômicos e financeiros, estruturado de forma
a refletir as prioridades, demandas e necessidades
do Município, de modo a possibilitar, ao Poder
Legislativo Municipal e a sociedade, como um todo,
uma visão integrada deste importante instrumento,
permitindo ainda, maior transparência dos objetivos,
programas e ações priorizados, os quais serão
desenvolvidos e executados no exercício financeiro
de 2022.
O processo legislativo orçamentário é especial e,
por isso, todas as proposições passam exclusivamente
pela Câmara Municipal, a qual cabe o exame e

parecer sobre matérias orçamentárias, incluídas as
contas apresentadas anualmente pelo prefeito, os
planos e programas locais e setoriais, e o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Sem
o orçamento público o Município não consegue
desenvolver ações nas áreas de saúde, educação,
agricultura, esporte, lazer, cultura dentre outros.
Votaram pela aprovação os vereadores Joaquim
da Silva (Kinka), Uilton Nunes (Huga de Lafaiete),
José Marques (Deca de Dionísio), Joseph Lima (Zé
Pinha), Aparecido Lima (Cidão Aracatu), José Roberto
(Zé de Vital), Vitalmir Moura, Paulo Lessa Filho e
Osvânio Carvalho. Votaram contra o PPA e a LOA os
vereadores Josemar Miranda (Professor Zemar),
Márcio Alan (Alan de Gonçalinho), e Juscélio Pires.
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BRUMADO: TECNOLOGIA MUDA REALIDADE
DE PRODUTORES RURAIS EM PEDRA PRETA
PELO APP MANEJECHAT, O AGRICULTOR PODE TIRAR DÚVIDAS, ACESSAR
CONTEÚDOS, COMPARTILHAR IMPRESSÕES E DESCOBERTAS, ALÉM
DO APOIO PRESENCIAL PRESTADO POR UMA AGRÔNOMA.
A aliança entre a tecnologia e a
agricultura familiar está rendendo bons
frutos em Brumado, município do
sudoeste baiano. Na comunidade de
Pedra Preta, um projeto apoiado pela
RHI Magnesita promove o intercâmbio
de conhecimento entre agrônomos e
agricultores por meio do aplicativo
ManejeChat, solução criada pela
startup ManejeBem. A parceria,
germinada nos canteiros de inovação
do Fiemg Lab, fez crescer a produção,
a renda e o número de famílias que
tiram o sustento da horta comunitária
presente na localidade.
O primeiro impacto do uso da
tecnologia na horta comunitária de Pedra
Preta foi o salto no número de famílias
agricultoras, que cresceu mais de 4 vezes
- de 8 para 34. Se antes os produtores
rurais não dispunham de qualquer
auxílio e orientação sobre como cultivar
mais e melhor, agora 100% deles contam
com suporte especializado. A eficiência
produtiva é outro indicador do sucesso
do projeto apoiado pela RHI Magnesita.
Atualmente, a horta comunitária de Pedra
Preta registra produtividade média de 67
mil unidades alimentícias por hectare,
crescimento de 8,94% na comparação
com o período anterior ao projeto. A
horta produz hortaliças, leguminosas e

frutos, dentre outros gêneros.
Em 2021 foram vendidos 2.333
produtos agrícolas. Desse total, 1.526
foram comercializados no período
posterior à implantação do projeto em
conjunto com a ManejeBem, representando crescimento de 51,45% nas
vendas mensais da horta. Além disso,
5.559 unidades foram consumidas
pelas famílias ou doadas.
Em 4 meses, o projeto registra 522
atendimentos, somando 440 horas de

assistência técnica agrícola. Por meio
do ManejeChat, o agricultor pode tirar
dúvidas e acessar conteúdos, bem
como compartilhar impressões e
descobertas. Além do apoio online, a
agrônoma contratada para atuar no
projeto faz visitas de campo, prestando
apoio presencial.
"Estamos orgulhosos dos resultados
alcançados e de participarmos do
desenvolvimento sustentável de uma
atividade essencial, a agricultura familiar,
que promove renda para tantas pessoas.
E nos dá ainda mais alegria ver que a
tecnologia é nossa aliada nesse objetivo,
comprovando que a inovação pode e
deve ser aplicada em todas as áreas",
comemora Lucilla Soledade, especialista
em Comunicação e Relacionamento com
as Comunidades da RHI Magnesita.
"A tecnologia possibilita capacitar
os agricultores sobre os diferentes tipos
de sementes, fornecimento de nutrientes para cada fase das plantas, manejo
de canteiros, opções de inseticidas
naturais, controle de pulgão e fumagina
nos citros, fontes alternativas de
nutrientes para as plantas, entre outras
técnicas, tudo disponível online no
mural do aplicativo ManejeChat",
explica Karolina Rosa, da ManejeBem.
Tão importante quanto saber plantar
e colher é entender como vender e gerir.
Um dos diagnósticos que antecederam
a implantação do ManejeChat identificou que existiam dois fatores decisivos
para os problemas da horta: falta de
procedimentos de gestão, que atingia
97% das famílias envolvidas na

produção, e falta de controle da
comercialização dos alimentos. Assim,
o projeto promoveu ações de capacitação em áreas como gestão financeira,
noções básicas sobre negócios, despesas, ganhos e distribuição do lucro.
Cada produtor recebeu um caderno de
campo para registro do fluxo de
transações da horta comunitária.
Como forma de acompanhar o nível
de êxito na implantação do ManejeChat, foi criado um questionário para
medir a aceitação da tecnologia. A
totalidade dos produtores participantes
declararam que o projeto atendeu as
expectativas e 84% deram nota máxima
de satisfação com o aplicativo. A
tecnologia ganhou aperfeiçoamentos a
partir do feedback dos agricultores,
incorporando melhorias de design,
novas ferramentas e funcionalidades
e integração com o WhatsApp.
O apoio da RHI Magnesita à
ManejeBem para a criação do ManejeChat foi viabilizado por meio do Fiemg
Lab, hub de inovação da indústria com
startups do setor (indtechs). A iniciativa
pioneira, da qual a RHI Magnesita é
uma das indústrias-madrinhas, foi
criada pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL),
no âmbito da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O
hub promove conexões entre startups
e empresas e atua como agente para a
construção de uma nova economia,
possibilitando o surgimento de
ecossistemas de inovação e, consequentemente, dando impulso à competitividade do segmento industrial.
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GUAJERU: TRABALHADORES DA LIMPEZA PÚBLICA
DO MUNICÍPIO RECEBERAM NOVOS UNIFORMES
OS UNIFORMES FORAM CONFECCIONADOS COM FAIXAS DE
SEGURANÇA, QUE AUMENTAM A VISIBILIDADE DO SERVIDOR
AO REALIZAR SEU TRABALHO NAS VIAS PÚBLICAS

Na sexta-feira (19), o prefeito de
Guajeru, Jilvan 'Galego' Teixeira,
acompanhado do Secretário
Municipal de Administração, José
Carlos, e do chefe do Departamento
de Limpeza Pública, Pedro Dias,
realizou a entrega de novos
uniformes para a equipe de
limpeza pública do município. Os
uniformes são da cor azul e foram
confeccionados com faixas de
segurança, que aumentam a
visibilidade do servidor ao
realizar seu trabalho nas vias
públicas. Em nota, o Governo de
Guajeru lembra que "É importante a
colaboração da população com o
trabalho destes profissionais,
respeitando os horários e dias de
coleta, embalando corretamente o
seu lixo, protegendo o material
perfuro-cortante, bem como não
jogando lixo ou entulhos nas ruas."

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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ATLETAS DE CACULÉ CONQUISTARAM PÓDIOS
EM CAMPEONATOS NA BAHIA E MINAS GERAIS
EM NANUQUE (MG), APOLO SANTOS FICOU EM 3º LUGAR NO MOTOCROSS,
ENQUANTO NO MUAY THAI, EM PORTO SEGURO (BA), LUTADORES
CACULEENSES GANHARAM O CINTURÃO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

Com o incentivo da Prefeitura Municipal, atletas de Caculé, no sudoeste baiano, participaram e conquistaram pódio em duas competições nesse último sábado
(13). No Motocross, Apolo Santos, de 31 anos, ficou em 3º lugar numa bateria de 18 motociclistas, que aconteceu na Fazenda Cachoeira, em Nanuque (MG), e
reuniu, ao todo, 150 competidores de todo Brasil. Já em Porto Seguro, os lutadores, comandados pelo treinador Leo Sparta, ganharam as 9 lutas que competiram.
Mateus 'Cavalo' venceu os 6 rounds que disputou, ficando com o cinturão profissional do torneio. Em suas redes sócias, Léo Sparta compartilhou sua felicidade,
afirmando que "O Cinturão está em boas mãos e não vai ser fácil tirá-lo daí!"

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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MALHADA DE PEDRAS: BAHIA PRODUTIVA AMPLIA
PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHAS CAIPIRAS PARA
20 FAMÍLIAS EM LAGOA DAS CACIMBAS
A IMPLANTAÇÃO DOS AVIÁRIOS É UMA INICIATIVA DO GOVERNO
ESTADUAL, VIA BAHIA PRODUTIVA E EXECUTADO PELA CAR/SDR COM
COFINANCIAMENTO DO BANCO MUNDIAL. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)
Na Associação de moradores e pequenos
produtores rurais das Fazendas Lagoa das Cacimbas
e adjacências, localizada na zona rural de Malhada
de Pedras, no sudoeste baiano, 20 famílias
beneficiadas com a implantação de aviários já
conseguem um importante incremento na renda. A
maioria das famílias consegue tirar o equivalente a
um salário mínimo, só com a venda da produção
de ovos. A implantação dos aviários, que teve
aplicação de R$ 316,9 mil, é uma iniciativa do
Governo do Estado, via projeto Bahia Produtiva,
executado pela Companhia de Desenvolvimento e
Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.
A presidente da Associação, Maria Sônia Santos
Ataíde, explica que o projeto foi implantado
priorizando jovens e mulheres, gerando desenvolvimento na comunidade: "Os beneficiários vem
gerando renda com a criação de galinhas caipiras
e, em alguns casos tem produção diária de 10 dúzias
de ovos. O projeto garante a segurança alimentar
das famílias, com o total apoio da associação e a
produção é vendida direto para o consumidor, sem
interferência de atravessadores". Ela conta ainda que
as famílias trabalham também com outros produtos,
que são vendidos para programas como o de
Aquisição de Alimentos (PAA) e de Alimentação
Escolar (PNAE): "A gente agradece à CAR/Bahia
Produtiva que revolucionou muito na zona rural,
trazendo renda e segurança alimentar para as
famílias".
Segundo a presidente da associação, além dos
investimentos do Governo do Estado, esse resultado
também se deve à união entre associados e
associadas e a muito trabalho e esforço, que
permitem à associação crescer mais, a cada dia:
"Agora estamos recebendo um projeto de
agroindústria e já temos beneficiários que estão na
maior expectativa. Estamos no processo de licitação,
para a gente começar a trabalhar".
Danilo Joad, assistente territorial do Bahia
Produtiva, que atua em municípios do Território
Sertão Produtivo e acompanha o projeto, salienta
que a produção, antes da implantação do Bahia
Produtiva, era unicamente convencional, não sendo
empregada nenhuma orientação técnica: "A
produção das propriedades aumentou em mais de
90%, tendo agricultores com média de produção
diária de nove dúzias de ovos por dia e todos os
beneficiários tem pensamento de ampliar sua
produção".

Comercialização
Os produtos são comercializados diretamente nas casas de clientes, nas feiras livres, na Feira da
Agricultura Familiar de Malhada de Pedras, que acontece na sede do município, às sextas-feiras, na
Praça da Bandeira, a partir das 15h, e também nas quitandas e supermercados, além de vendas para os
programas PAA e PNAE.

Bahia Pr
odutiv
Produtiv
odutivaa
A associação de Lagoa das Cacimbas também foi contemplada, por meio do Bahia Produtiva, com a
Requalificação de Agroindústria. O investimento será de R$ 351,8 mil, destinados à construção de uma
Cozinha Comunitária e aquisição de equipamentos. O empreendimento irá absorver parte da produção
de ovos dos beneficiários do projeto das aves, para a fabricação de bolos e biscoitos. A associação
também irá trabalhar na produção de temperos.
O?Bahia?Produtiva?seleciona e apoia projetos de inclusão?produtiva?e acesso ao mercado,
socioambientais, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, de interesse das comunidades
rurais da?Bahia,?nos 27 Territórios de Identidade do Estado, desde 2015. Por meio do projeto são
apoiados sistemas produtivos estratégicos como o da?mandiocultura,?ovinocaprinocultura, avicultura,
bovinocultura de leite, apicultura e?meliponicultura, fruticultura e piscicultura, entre outros.
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HOSPITAL MUNICIPAL DE BRUMADO
REALIZOU SUA 3ª CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS
A DOADORA, UMA MULHER DE 52 ANOS, FALECEU DEVIDO A UM AVC;
AO TODO, FORAM DOADOS O CORAÇÃO, O FÍGADO E AS CÓRNEAS

No último dia 11, uma equipe de captação de órgãos
chegou ao Hospital Municipal Professor Magalhães
Neto, em Brumado, para iniciar procedimento em uma
mulher de 52 anos. Nascida e criada em Brumado, a
paciente residia em Bom Jesus da Lapa.
Segundo informações da Secretaria Municipal de
Saúde (Sesau) de Brumado, ela deu entrada na UTI
adulto do Hospital na madrugada do dia 07 de
novembro e, após realização de tomografia

computadorizada, foi confirmado o diagnóstico de
AVC (acidente vascular cerebral), com indicativos de
morte encefálica, que é a que ocorre quando a pessoa
perde as funções cerebrais. No dia seguinte, a equipe
médica iniciou o protocolo de morte encefálica,
quando são realizados dois exames testes
neurológicos, em dois dias consecutivos e por dois
médicos diferentes, além de exame complementar de
eletroencefalograma. Com o protocolo fechado, a

família foi informada e a Comissão Intra-hospitalar
de Doação de Órgãos e Tecidos Para Transplantes
(CIHDOTT) estabeleceu o diálogo pertinente ao caso.
O companheiro da paciente e demais familiares
decidiram pela doação dos órgãos. No final da
manhã daquele dia, foi realizado o procedimento
para captação do coração, fígado e córneas. Essa foi
a terceira captação de realizada no Hospital
Municipal de Brumado.
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BA: GOVERNO FEDERAL RECONHECE SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM MAIS 8 MUNICÍPIOS
A MAIORIA ESTÁ LOCALIZADA NAS REGIÕES NORDESTE E SUDESTE E
ENFRENTA O PERÍODO DE AUSÊNCIA DE CHUVAS. (FOTO: AGÊNCIA BRASIL)
O Governo Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu nesta quartafeira (24), a situação de emergência
em 334 municípios do País atingidos
por desastres naturais. Mais da metade
(170) está localizada na Região
Nordeste, que enfrenta um período de
ausência de chuvas.
Na Paraíba, 150 obtiveram o
reconhecimento federal devido à
estiagem. Outras 20 cidades estão
divididas entre os estados da Bahia (8),
Rio Grande do Norte (5), Ceará (4),
Sergipe (2) e Pernambuco (1). Os
municípios baianos que obtiveram o
reconhecimento federal são Adustina,
Barro Alto, Feira de Santana, Ipupiara,
Mansidão, Ruy Barbosa e Rio do Antônio
devido à estiagem e, por fim, Maragogipe,
que registrou chuvas intensas.
Com o reconhecimento federal de
situação de emergência, os gestores
desses municípios podem solicitar
recursos do MDR para atendimento à
população afetada, restabelecimento de

serviços essenciais e reconstrução de
infraestrutura pública danificada pelo
desastre. A solicitação deve ser feita
por meio do Sistema Integrado de

Informações sobre Desastres (S2iD).
Com base nas informações enviadas,
a equipe técnica da Defesa Civil
Nacional avalia as metas e os valores

solicitados. Com a aprovação, é
publicada portaria no Diário Oficial da
União (DOU) com a especificação do
montante a ser liberado.

ATLETAS DE LIVRAMENTO CONQUISTARAM 15
MEDALHAS NO SUL-AMERICANO DE JIU-JITSU
Nos dias 13 e 14 de novembro,
foi realizado o Campeonato SulAmericano de Jiu-Jitsu Pro, em Porto
Seguro. O torneio foi organizado pela
Federação Brasileira de Jiu-Jitsu em
parceria com a Federação Baiana de
Jiu-Jitsu e contou com a participação
de aproximadamente 1.000 atletas, de
várias nacionalidades. O município de
Livramento de Nossa Senhora foi
representando por 17 atletas, todos da
Academia Escola da Luta Hiago
George, que conquistaram 15 medalhas, sendo 7 ouros, 5 pratas e 3
bronzes. Os atletas contaram com o
apoio da Prefeitura Municipal.
O campeonato foi realizado nos dia 13 e
14 de novembro, em Porto Seguro. Cerca
de 1.000 atletas, de várias nacionalidades, participaram do torneio. (Foto:
Divulgação)
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CACULÉ REALIZOU A 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE SAÚDE ABORDANDO A IMPORTÂNCIA DO SUS
NO PROCESSO PÓS PANDEMIA COVID-19
DIVERSAS PRÉ-CONFERÊNCIAS FORAM REALIZADAS NAS UBS, PERMITINDO
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, QUE PUDERAM OPINAR E DAR SUGESTÕES

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), realizou a 6ª
Conferência Municipal de Saúde, nessa última
quarta-feira (24), na Escola Municipal Dona Júlia
Montenegro. Com o tema 'SUS para todos,
planejamento para além da pandemia da Covid19', o encontro contou com a participação de
diversos profissionais de saúde do município e
teve como objetivo discutir pontos relevantes da
atenção básica e da estruturação de saúde da

cidade no momento pós pandemia.
A abertura contou com a participação de
diversas autoridades, e do profissional Reginaldo
Mendes, que é enfermeiro sanitarista e especialista
em gestão de sistemas e serviços de saúde. A
secretária da pasta, enfermeira Marilena
Gonçalves, falou da importância do SUS e como
a humanização no atendimento precisa ser levada
a sério dentro dos espaços públicos de
atendimento. O evento foi dividido em 4 eixos,

que tiveram as salas cheias durante toda manhã.
A conferência foi iniciada há mais de uma
semana, com a realização de diversas préconferências, que ocorreram nas Unidades Básicas
de Saúde (UBS) espalhadas pelo município,
permitindo a participação efetiva de pessoas da
comunidade que utilizam o SUS, oportunizando que
eles pudessem opinar acerca do andamento dos
serviços e darem dicas sobre o atendimento, com
destaque para humanização do serviço prestado.
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PMS CONCLUEM INSTRUÇÃO REGULAR,
MINISTRADA PELO PETO DA 4ª CIPM/MACAÚBAS
A TURMA, COMPOSTA POR 23 ALUNOS, SENDO 21 DA PRÓPRIA 4ª CIPM,
IRÃO COMPOR A RECÉM CRIADA GUARNIÇÃO DA OPERAÇÃO RURAL,
ALÉM DE 2 ALUNOS DA 28º CIPM. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / 4ª CIPM)

Na sexta-feira (26), chegou ao fim a primeira
Instrução Regular de Manutenção do Pelotão de
Emprego Tático Operacional (IRM-PETO) da 4ª CIPM/
Macaúbas. A turma, composta por 23 alunos, sendo
21 da própria 4ª CIPM, irão compor a recém criada
Guarnição da Operação Rural, além de 2 alunos da
28º CIPM.
Ao todo, foram 5 dias de instrução, totalizando
60 horas, abordando os seguintes conteúdos:
instrução tática individual, doutrina PATAMO,

armamento, equipamento e munição utilizados no
policiamento tático, patrulhamento tático urbano a
pé, primeira intervenção em crises (intervenção
primária - papel de uma tropa de policiamento tático),
tecnologias policiais de baixa letalidade, abordagem
policial, tiro tático polícia e patrulhamento rural.
Em nota, a 4ª CIPM, sobre o comando do Capitão
PM Lemos, prestou agradecimentos aos comandantes
do CPR-O, Coronel PM Osival; do 10º BEIC, Tenente
Coronel Uzeda; da CIPT-Oeste, Major PM Araken

Souza; e, também, aos instrutores Capitão PM
Mocitaíba, Capitão PM Franciel, Tenente PM Sanches
e Cabo PM Gefesson, "por não medirem esforços
para a realização e o sucesso dessa jornada de
instrução". Por fim, a 4ª CIPM parabeniza ainda todos
os alunos que concluíram a instrução, pois eles
"mostraram coragem, perseverança e condicionamento físico e mental necessários para a realização
da jornada de instrução e que agora estão aptos a
desenvolver o trabalho em prol da sociedade."
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

ORDEM DE SERVIÇOS - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 - A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU,
Estado da Bahia, entidade de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 63.170.468/0001-44, com sede na Pça. Praça
Moraes Moreira, nº 17 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - Ituaçu/Bahia, representada neste ato pelo Presidente da Câmara
Municipal de Ituaçu, o Sr. José Cesar Wanderley Brito, brasileiro, maior, casado, inscrito no CPF sob o nº 555.499.695- 42 e RG
04.814.966-70 SSP/BA, autoriza a empresa CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 32.087.320/0001-17, estabelecida à Avenida José Carlos Brito, s/no - 1º Andar - Ituaçu/Bahia a iniciar a reforma
e reparos na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, conforme especificações técnicas, planilhas e projetos anexos
do Edital decorrentes da homologação da licitação na modalidade de Tomada de Preços de Nº. 001/2021, na condição de vencedora
da referida licitação pelo valor global de R$ 57.552,46 (cinquenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis
centavos). Ituaçu - Bahia, 29 de novembro de 2021. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente do Poder Legislativo.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 197/2021 - O MUNICÍPIO
DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio do seu Leiloeiro, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado
através do Decreto Municipal nº 032/2021, de 24 de fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente
o disposto no art. 53, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a Lei Municipal 962 de 02 de Março de 2021, torna
público para o conhecimento dos interessados, a realização de LEILÃO PÚBLICO autuado sob o nº 002/2021, Processo
Administrativo nº 197/2021 objetivando a alienação de veículo considerado bem móvel inservível, conforme descrição
detalhada no Edital e seus anexos. A Abertura do Leilão será às 10:00 horas do dia 08 de dezembro de 2021, na Garagem
Municipal situada na Rua Durval Gualberto Rocha, nº 568, Bairro Dois de Julho, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais
através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com e também na Sala de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura Municipal.
O edital pode ser consultado através do site: https://www.ituacu.ba.gov.br/, a pedido do interessado através do e-mail:
licitacaoituacu@hotmail.com, e também na Sala de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura Municipal. Ituaçu/BA, 22
de novembro de 2021, Aleomar Gomes Brito - Leiloeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO PE 020/2021 - Referente a licitação Pregão Eletrônico nº 020/2021, objetivando
Registro de Preços para contratação de empresa para prestar serviços de transportes diversos (pessoas e materiais) e máquinas
pesadas para atender as necessidades das Secretarias Municipais conforme especificações constantes nos Anexos do Edital,
faz-se a seguinte consideração/alteração: A data prevista para realização da PE 020/2021, publicada no Diário Oficial do dia
17/11/2021. Edição 1270 foi definida para o dia 29/11/2021 às 09:45hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa
data fica alterada para o dia 01/12/2021 às 9:45hs. Jones Coelho Dias, Prefeito Municipal. Zildi Santos da Silva - Pregoeira.
CANCELAMENTO DA TP 008/2021 - Referente a licitação Tomada de Preços nº 008/2021, objetivando Contratação de Empresa
de Engenharia para Prestar Serviços na Construção de Muro de Contenção com Drenagem na Creche - Projeto Proinfância tipo
2 Distrito de Vila Mariana, Município de Caraíbas - Ba, faz-se a seguinte consideração/alteração: A data prevista para realização
da TP 008/2021, estava prevista para o dia 03/12/2021 às 09:30hs. No entanto, por necessidade desta administração considerando
a urgência da execução, e baixo valor do serviço o que permite contratação por Dispensa de Licitação, a presente Tomada de
Preços está cancelada. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal. Sonilda de Cássia de M. Querino - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021 - A CPL torna público, para conhecimento de todos
os representantes legais das empresas e interessados; REABERTURA da Sessão para dar continuidade ao julgamento da
licitação Tomada de Preços nº 2/21-PA 75/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de construção do
Terminal Rodoviário do Município de Condeúba, com a leitura do despacho do recurso, relatório de diligência e abertura dos
envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas. Informamos que a presença do representante legal é de fundamental
importância para a continuidade dos fatos. Reabertura da Sessão: 1.12.21 às 10h - horário de Brasília. Maiores informações: Setor
de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
(www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 24.11.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021 - A CPL torna público, para conhecimento de todos
os representantes legais das empresas e interessados; REABERTURA da Sessão para dar continuidade ao julgamento da licitação
Tomada de Preços nº 3/21-PA 85/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada global
por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de construção da Praça do Hospital,
Município de Condeúba-Bahia, com recursos do Convênio nº 014/2021 celebrado com a CONDER, com a leitura do parecer jurídico
e técnico e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas. Informamos que a presença do representante legal é
de fundamental importância para a continuidade dos fatos. Reabertura da Sessão: 1.12.21 às 9h - horário de Brasília. Maiores
informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 24.11.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 4/21-PA 97/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação
asfáltica das Ruas A, B, C, D, E, Ceará e G, localizadas no Centro da cidade, no Município de Condeúba, com recursos do
Convênio nº 022/2021 celebrado com a CONDER. Abertura da Habilitação e Propostas: 15.12.21 às 9h - horário de Brasília. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA ou na integra no
www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 29.11.21.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 031/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Fornecimento de Materiais de Expediente e Didático para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 22/11/2021 às 08:45h.
Início da sessão de disputa eletrônica: 02/12/2021, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252.
Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de GuajeruBa, 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 o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 007/2021 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão
pública será no dia 03/12/2021, às 09:00h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade
Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de Peças e Prestação de Serviços para
manutenção de Veículos da Frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações
na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 017/2021 - UASG: 983539 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de combustíveis de forma parcelada, em posto de combustível próprio, para abastecimento dos veículos
pertencentes à frota municipal de Ibiassucê. Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 13/12/2021 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos
interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão
Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com.
Ibiassucê, 29/11/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - 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 02 de dezembro de 2021, às 09h:00,
no sítio eletrônico www.BLLcompras.com.br, com objetivo da 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, 22 de novembro de 2021.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 11/2021, Processo
Administrativo nº 206/2021, no dia 13 de dezembro de 2021, às 9h:00m, na sala da Comissão Permanente de Licitação CPL, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de empresa para
execução de obra de implantação de drenagens em estradas vicinais em Povoados deste Município de Ituaçu/BA, conforme
projeto básico e anexos que fazem parte integrante do edital. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de
segunda a sexta- feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br,
www.ituacu.ba.gov.br (janela transparência), ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 24 de novembro de
2021. Aleomar Gomes Brito - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de cadeiras corporativas, longarinas, aparelhos de ar condicionado e ventiladores,
conforme edital e anexos. Data: 09/12/2021. Horário: 08h00min. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua
Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta, site
www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 29 de Novembro de 2021. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - O Prefeito Municipal de Malhada de PedrasBa, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02, tendo em vista o Pregão Eletrônico nº 014/2021 que tem por objeto é a
Contratação de empresa para Prestação de serviços de mão de obra de profissionais para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, cuja sessão pública de licitação foi realizada no dia 29/09/2021, na Sede da Prefeitura Municipal, torna público
que o Recurso Administrativo interposto pela licitante SERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE (CNPJ: 11.189.168/0001-03) foi INDEFERIDO e, conforme parecer jurídico decide: 1º) Negar provimento e INDEFERIR
os pedidos constantes no Recurso Administrativo apresentado pela licitante SERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CNPJ: 11.189.168/0001-03), mantendo a decisão inicial da Pregoeira que declarou a licitante
COOPREVSAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (CNPJ: 23.603.887/000108) como vencedora; 2º) Publicar o teor destas decisões no Diário Oficial do Município. Informações na Sede da Prefeitura e
através do Fone: (77) 3449-2120. Malhada de Pedras-Ba, 23/11/2021. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2021 - Processo de Licitação
n.º 105/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTECBUQ, APLICADO, PARA PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 07 de dezembro 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 às 12:00 horas. Mortugaba-BA. 23 de novembro de 2021. Anderson Dias da Rocha - Pregoeiro Municipal
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA -PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS N° 043/2021 - Processo
Administrativo n° 102/2021. Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 043/2021. 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° 043/2021, Processo Administrativo n° 102/2021 com data de Disputa da sessão para o
dia 26 de novembro de 2021 às 09:00 horas, cujo objeto é: 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. Mortugaba, 26 de novembro de 2021.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.
PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS N° 044/2021 - Processo
Administrativo n° 103/2021. Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 044/2021, 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° 044/2021, Processo Administrativo n° 103/2021 com data de Disputa da sessão para o
dia 26 de novembro de 2021 às 10:00 horas, cujo objeto é: 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 PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA-BA.
Mortugaba, 26 de novembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - Pregoeiro Oficial.
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 044/2021 - Processo de Administrativo
n.º 106/2021. 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 PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 10 de dezembro
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. 29 de novembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
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