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BAHIA: CGU, RECEITA E POLÍCIA FEDERAL
COMBATEM DESVIO DE RECURSOS DA SAÚDE
A OPERAÇÃO STRIKE INVESTIGA FRAUDES EM LICITAÇÕES E
SUPERFATURAMENTO DE R$ 4,5 MILHÕES EM CONTRATOS COM
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA GESTÃO DE UPAS, EM SALVADOR

A Controladoria-Geral da União (CGU), a Polícia
Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, nesta
quinta-feira (09), a Operação Strike, com o objetivo
de desarticular uma organização criminosa que vem
desviando, por meio de organizações sociais, recursos
federais destinados às ações de saúde no município
de Salvador.
Segundo a CGU, as ações investigativas foram
originadas a partir do desdobramento da Operação
Copérnico, deflagrada em julho de 2016. À época,
identificou-se a existência de um esquema de fraude à
licitação com direcionamento a determinadas organizações sociais que eram selecionadas para administrar
unidades municipais de saúde. Com o aprofundamento
dos trabalhos, a CGU constatou que uma dessas
entidades, a qual vinha gerenciando um número
significativo de unidades de pronto-atendimento (UPAs),

já atuava junto à Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador desde 2011, sendo inicialmente contratada
por meio de dispensa de licitação.
As análises revelaram, ainda, que a organização
social foi favorecida em procedimento licitatório,
tendo sua proposta validada, embora essa divergisse
do estabelecido no edital do certame. Além disso, a
entidade superestimou o valor dos serviços que seriam
prestados, gerando um superfaturamento da ordem
de R$ 4,5 milhões em apenas um dos contratos de
gestão, o qual foi objeto da auditoria. Outras práticas
de desvio de recursos também foram utilizadas, como
a contratação, pela organização social, de empresas
de "fachada", cujos sócios possuíam vínculo direto
ou indireto com seus gestores, apenas para justificar
os gastos da instituição. Ainda conforme a CGU,
durante os últimos 10 anos, a Prefeitura de Salvador

pagou a essa organização social quase R$ 615
milhões, relativos a serviços de gestão em unidades
de pronto-atendimento.
A Operação Strike consiste no cumprimento de
14 mandados de busca e apreensão em órgãos
públicos, além de pessoas físicas e jurídicas
investigadas, nos municípios baianos de Salvador,
Camaçari e Lauro de Freitas. O trabalho conta com a
participação de 16 auditores da CGU, de cerca de
50 policiais federais e 20 servidores da Receita Federal.
A CGU, por meio da Ouvidoria-Geral da União
(OGU), mantém o canal Fala.BR para o recebimento de
denúncias. Quem tiver informações sobre esta operação
ou sobre quaisquer outras irregularidades, pode enviálas por meio de formulário eletrônico. A denúncia
pode ser anônima, para isso, basta escolher a opção
"Não identificado".
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GUANAMBI, LAGOA REAL, CAETITÉ, IUIÚ,
CACULÉ E SEBASTIÃO LARANJEIRAS RECEBERÃO
PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA ÚLTIMA SEXTA (03), FORAM REALIZADOS ENCONTROS COM GESTORES
DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ALTO SERTÃO, QUE
ENVOLVE ESSES MUNICÍPIOS. (FOTO: MDR/DIVULGAÇÃO)

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional
(MDR), do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia e
da Caixa Econômica Federal, iniciou uma rodada de reuniões, com gestores
municipais, para início da estruturação de projetos de Parcerias Público-Privadas.
Na última sexta-feira (03), houve reunião com o Consórcio de Desenvolvimento
Sustentável do Alto Sertão (BA). O grupo é composto por 17 municípios localizados
do sudoeste baiano. Seis deles aderiram ao projeto e serão beneficiados pela
iniciativa: Guanambi, Lagoa Real, Caetité, Iuiú, Caculé e Sebastião Laranjeiras.
A estruturação desses projetos é apoiada com recursos do Fundo de
Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FEP). A condução das atividades
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técnicas de estruturação será realizada pela Caixa, com apoio da International
Finance Corporation (IFC), instituição ligada ao Banco Mundial, para ações de
capacitação de recursos humanos.
"Serão cerca de 25 mil pontos do parque de Iluminação Pública modernizados,
em benefício de quase 200 mil pessoas. Isso significa mais qualidade de vida e
segurança para a população", informa o diretor de Parcerias com o Setor Privado
e Sustentabilidade do MDR, Eduardo Nóbrega. "As concessões e parcerias públicoprivadas proporcionam a atração de investimentos e parceiros privados para a
implementação e operação das infraestruturas e serviços públicos essenciais ao
desenvolvimento urbano e regional do país", completa.
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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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EM RIO DO PIRES, RUI COSTA ANUNCIA MAIS
DE R$ 200 MILHÕES EM INVESTIMENTOS
O PROJETO CONTA COM 10 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, 192KM DE ADUTORAS E
SUBADUTORAS E 563 LIGAÇÕES DOMICILIARES. (FOTO: CAMILA SOUZA/GOVBA)

Mais de 50 mil baianos da região sudoeste do
Estado terão acesso à água de qualidade e de forma
perene, através da implantação de um Sistema
Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) com
captação no lago da Represa do Zabumbão. A ordem
de serviço no valor de mais de R$ 186 milhões foi
assinada pelo governador Rui Costa (PT), nesta quartafeira (08), em visita a Rio do Pires. O projeto da
obra, que vai reforçar o fornecimento de água para
esta e outras localidades no entorno, conta com 10
estações elevatórias, 192km de adutoras e
subadutoras e 563 ligações domiciliares.
"Essa adutora vai abastecer dez municípios aqui
da região, com investimento de R$186 milhões. Além
da adutora, anunciei que estamos concluindo até o
mês de fevereiro o projeto executivo da barragem
do Rio da Caixa. Assim que eu receber o projeto
nós vamos licitar essa obra e fazer o mesmo que
fizemos na região norte: vamos ter dois grandes
reservatórios de água, e uma adutora interligando
esses dois sistemas, através da barragem do Zabumbão
e a do Rio da Caixa", afirmou o governador Rui Costa.
O SIAA irá reforçar as sedes municipais de

Boquira, Paramirim, Caturama, Rio do Pires, Ibipitanga
e Macaúbas, e atender 7 localidades nas regiões de
Ibitiara e Ibipitanga, sendo Mocambo e Sussuarana
em Ibitiara, e Pitucy, Covas Da Mandioca, Lagoa Da
Prata, Morrinhos e Queimada Nova em Ibipitanga
Ainda para Rio do Pires, o governador
inaugurou o asfaltamento de 20km da BA-152, no
trecho do entroncamento da BA-156 com a cidade,
que contou com um investimento de mais de R$
13,5 milhões e vai beneficiar também os municípios
de Caturama e Paramirim; e inaugurou também a
estação retransmissora de sinal digital da TVE e TV
Educa Bahia, disponível para a região. O governador
também autorizou a reforma das pontes no povoado
do Curralinho e na comunidade da Placa no Rio da
Caixa, em um convênio com a prefeitura para a
pavimentação com drenagem superficial nas ruas
17 de Novembro, Pedro Pereira da Silva, Manoel
Cândido Pereira e José Pereira Filho. Além disso,
foram autorizadas a construção de um novo estádio
para o município, a modernização do Colégio
Estadual Paulo VI e a construção de um refeitório e
de uma quadra poliesportiva coberta no Colégio

Estadual do Campo de Ibiajara, no distrito de Ibiajara.
Os recursos que estão sendo investidos em Rio do
Pires totalizam mais de R$ 200 milhões. "Vamos fazer
uma ampliação no colégio, com cobertura da quadra,
incorporar um auditório, refeitório, mais um bloco
com cinco salas de aula e biblioteca. Esta é uma
cidade que tem a educação com indicadores muito
bons e a gente quer fortalecer, com a educação em
tempo integral e educação profissional", complementou o secretário da Educação do Estado,
Jerônimo Rodrigues.
Nos últimos dois anos, Rio do Pires recebeu uma
ambulância e Títulos de Terra do Projeto Bahia Mais
Forte Terra Legal, orçados em R$ 316 mil. A cidade
também é consorciada da Policlínica Regional de
Brumado, que foi inaugurada em julho de 2021 e
teve investimento de R$ 27,9 milhões, entre obras e
equipamentos. De Rio do Pires, o governador segue
para Caturama, ainda nesta quarta-feira (08), onde
vai realizar a entrega de equipamentos ao Consórcio
de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia
do Paramirim, entre outros atos. Rui Costa visita ainda
o Colégio Estadual São Sebastião.
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CACULÉ: EQUIPE DO SUAS PARTICIPOU DE
ENCONTRO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE
JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, CARLOS MARTINS
O ENCONTRO FOI REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NO ÚLTIMO SÁBADO (04). (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

No sábado (04), o Secretário Estadual de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS),
Carlos Martins visitou Caculé, onde se reuniu com
autoridades do município e toda equipe técnica do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que atua
nos órgãos gestores, como o Cadastro Único
(CadÚnico), os Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) e o Especializado de Assistência Social

(CREAS), além do Serviço Especial Rotativo de Proteção
e Amparo à Infância (SERPAI).
O encontro, realizado na Câmara Municipal de
Vereadores, ressaltou a importância do SUAS e a
necessidade de lutar pelo fortalecimento das políticas
sociais, em especial neste momento de pandemia de
Covid-19, que impõe maior vulnerabilidade social
das famílias. Em seu discurso, o secretário Carlos

Martins enalteceu o trabalho desenvolvido pelo
gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social
de Caculé, Willians Matheus. O evento também
contou com apresentações culturais, com uma
representante do Grupo da Terceira Idade do Serviço
Comunitário de Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
Rosa Maria, e do Reisado de Dodô, que fizeram do
evento um momento ainda mais especial.
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PRESIDENTE DA CÂMARA DE BRUMADO BUSCA
NA SERIN ASFALTAMENTO PARA O POVOADO DE
TERRA VERMELHA, EM MALHADA DE PEDRAS
ALÉM DA AUDIÊNCIA NA SERIN, A VEREADORA BRUMADENSE VERIMAR
DO SINDICATO CONSEGUIU UMA AUDIÊNCIA COM O TITULAR DA SSP/BA
PARA TRATAR DE QUESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE BRUMADO.
Na terça-feira, dia 30/11, a
presidentes da Câmara Municipal de
Brumado, e Verimar do Sindicato,
juntamente com o Presidente da
Câmara de Malhada de Pedras,
Evânio Oliveira, estiveram em
audiência com o Secretário de
Relações Institucionais do Estado
(SERIN/BA), Luiz Carlos Caetano,
para tratar das obras de asfaltamento
da estrada que liga o município de
Brumado ao Povoado de Terra
Vermelha, em Malhada de Pedras. Os
edis contaram com o apoio do
suplente a deputado
estadual Rosival Leite.
Segundo Verimar, esse trecho de
aproximadamente 70km possui um
grande fluxo de pessoas e que o seu
possível asfaltamento "beneficiará o
escoamento de produtos, logística,
bem como, melhorará o acesso dos
transportes dos usuários que ali
trafegam", disse Verimar, em nota,
afirmando ainda que "Estamos
buscando diuturnamente projetos de
investimentos em todos as áreas para
o nosso povo."
Na oportunidade, foi solicitada
ainda ao titular da SERIN/BA uma
reunião com o Secretário de
Segurança Pública do Estado (SSP/
BA), Ricardo Mandarino, para tratar
de melhorias na segurança pública
dos municípios.
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GUANAMBI: VEREADOR HOMERO CASTRO LAMENTA
DESCASO DA PREFEITURA COM ESTRADAS RURAIS
AS DENÚNCIAS FORAM FEITAS NA ÚLTIMA SESSÃO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE GUANAMBI, REALIZADA NA SEGUNDA-FEIRA (06).
(FOTO: FACEBOOK / HOMERO CASTRO)
Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal
de Guanambi realizada na segunda-feira (06), o
vereador Homero Castro destacou a angústia vivida
por moradores da zona rural do distrito de
Morrinhos. As informações são do portal Agência
Mais Mídia.
"Graças a Deus muita chuvas caindo em nossa
região, mas as nossas comunidades estão
praticamente isoladas hoje da cidade de Guanambi
[...] Muitas pessoas não podem vir mais até a cidade
de Guanambi por conta do descaso com as estradas
vicinais da nossa região esse ano. Infelizmente, um
ano se passou e ninguém da gestão pública olhou
para aquelas estradas e agora está um caos", destacou
o vereador, relatando ainda uma ação conjunta
realizada com moradores da Fazenda Invernada
durante o fim de semana, onde juntos tentaram
desobstruir uma estrada com ferramentas próprias
para amenizar a deplorável situação.
Homero Castro trouxe ainda uma grave denúncia
relacionada a uma obra amplamente anunciada e
que até agora não foi concluída, o asfaltamento da
via que liga o distrito de Morrinhos ao distrito de
Ceraíma. "Vi ali um serviço que está fazendo
aniversário de quase 1 ano, que é o asfaltamento
de Morrinhos à Ceraíma. Uma obra mal feita, quem
conhece pode ver que parece até uma lavagem de
dinheiro que está sendo feita naquela região ali
porque é tanta máquina parada, tantas pessoas
paradas e não conseguiram fazer sequer ainda, não
tiveram a capacidade e competência de fazer 1km
de asfalto dentro de 10 meses de obra. É lamentável
porque o dinheiro é público é nosso. É um descaso
total, e vai acontecer acidente. Agora à tarde mesmo
teve 100ml de chuva e eu não tenho dúvida, pode
ir lá quem quiser amanhã se não estará totalmente
detonada a metade daquelas estradas. Lamentável",
detalhou o vereador.
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IGAPORÃ: RUI AUTORIZA INVESTIMENTO DE R$ 17
MILHÕES EM ESCOLA E ANUNCIA NOVAS OBRAS
A NOVA SEDE DO COLÉGIO ESTADUAL DE IGAPORÃ SERÁ CONSTRUÍDA NA
RUA DANIEL SOARES BONFIM, BENEFICIANDO UM TOTAL DE 781 ALUNOS
QUANDO CONCLUÍDA. (FOTOS: CAMILA SOUZA / GOVBA)

Uma nova escola com 12 salas de aula será
construída em Igaporã, na região do centro-sul
baiano, com um investimento de R$ 17 milhões. Na
manhã desta terça-feira (07), o governador Rui Costa
(PT) visitou o município, onde assinou ordem de serviço
para a construção da nova sede do Colégio Estadual
de Igaporã, na Rua Daniel Soares Bonfim, que contará
com biblioteca, laboratórios, auditório, refeitório,
vestiário, quadra poliesportiva coberta e campo de
futebol society, além de um complexo poliesportivo e
outras estruturas fazem parte do projeto, beneficiando
um total de 781 alunos quando concluída.
"Será um complexo educacional, cultural e
esportivo, com piscina, pista de atletismo, campo
society, espaços para arte e cultura e também espaços
para aprendizagem de cursos profissionalizantes.
Além disso, anunciamos investimentos em

infraestrutura, equipamentos para o hospital,
iluminação na entrada da cidade, ou seja, são várias
obras urbanas para melhorar a vida das pessoas",
afirmou Rui.
O secretário da Educação do Estado (SEC/BA),
Jerônimo Rodrigues, explicou que "a estrutura da
escola atual passará para a Prefeitura [de Igaporã],
que definirá o uso dela para creche, escola ou algo
do tipo. Estamos fazendo intervenções para que a
gente possa acolher os estudantes em um ambiente
adequado, com a educação em tempo integral. Vamos
garantir os equipamentos para que possamos
melhorar o rendimento e a aprendizagem dos
estudantes".
Ainda em Igaporã, Rui autorizou obras de
extensão de 2,8km da rede de iluminação pública,
implantação da iluminação nas duas entradas da

cidade, um convênio com a prefeitura municipal no
valor de R$ 1,6 milhões para pavimentação em
paralelepípedo das Travessas 1, 2 e 3, além da
duplicação de trecho da Rua João Pereira dos Santos,
Rua Projetada A, Rua Projetada B e Rua Antônio
José da Silva. Por fim, Rui anunciou a aquisição de
equipamentos para o Hospital Municipal José Olinto
Cotrin Fernandes, que totalizam R$ 476 mil em
investimentos.
De Igaporã, Rui seguiu para Érico Cardoso, também
na região sudoeste do estado, onde vai entregar a
obra de recuperação da Rodovia BA-903, no trecho
entre o município e o entroncamento da BA-152,
localizada em Paramirim. A intervenção foi realizada
pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra),
com investimento de quase R$ 4 milhões, beneficiando
mais de 30 mil habitantes da cidade e entorno.
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GUANAMBI: PLANO SANEAMENTO BÁSICO É
ENCAMINHADO PARA DISCUSSÃO NA CÂMARA
O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO SERÁ DISCUTIDO EM
REGIME ESPECIAL DE URGÊNCIA, PARA QUE, CASO APROVADO, POSSA
VIGORAR A PARTIR DE 2022. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / ASCOM)

O prefeito Nilo Coelho (DEM/UB), acompanhado
do vice-prefeito Nal Azevedo (DEM/UB), secretários
e assessores municipais, apresentou aos vereadores
os Planos Municipais de Saneamento Básico (Lei
11.445/2007) e de Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos (Lei 12.305/2010). A reunião ocorreu na
manhã desta quinta-feira (09), no gabinete municipal.
A engenheira sanitarista e ambiental Gabriela

Toledo, da empresa Saneando Engenharia,
responsável pela consultoria técnica, fez a
apresentação resumida do plano e a sua importância
para o desenvolvimento socioeconômico do
município, apontando diretrizes, ações e metas a
serem implementadas e as fontes de recursos para
sua efetiva implantação. Estão contidos no plano, as
estimativas de investimentos a serem feitos no

saneamento básico para universalização e cobertura
integral dos serviços abastecimento de água potável,
tratamento de esgoto, canalização de águas pluviais
e coleta dos resíduos sólidos.
O Plano Municipal de Saneamento Básico segue
agora para a Câmara de Vereadores, que deverá
discutir em regime especial de urgência, para que,
caso aprovado, possa vigorar a partir de 2022.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

AGRADEÇA PELAS COISAS SIMPLES
Depende de mim que eu perceba as coisas boas da minha vida, perceber toda a beleza que gira em torno de mim, reagir diante delas e fazer com que a energia
que vem dessa natureza perto de mim, se transforme em energia em minha vida.
Na minha vida, depende de mim; e na sua vida, depende de você!
A alegria, a positividade, o cuidado com atitudes, também são uma fonte da qual bebemos no nosso convívio com os outros, no trabalho, com a família, na
comunidade e com tudo aquilo que nos envolve. E não no fechamento em si, com as tristezas ou dificuldades que se apresentam no caminho.
Todos nós sempre teremos momentos de infelicidade. Mas, ela não é o objetivo maior da nossa vida. É preciso que cada um de nós tomemos consciência das
pequenas coisas, também das coisas simples, que podem proporcionar mais alegria, mais vitalidade, mais felicidade.
Cuidar com os pensamentos, para que sejam pensamentos positivos, isso é muito importante. Agradecer por aquilo que se tem e perseguir os sonhos até
conquistá-los, são fontes de muita energia positiva e motivação.
Por isso, olhe mais para o sentido da vida, seja mais positivo, mais confiante e a vida dá as respostas na mesma altura das nossas atitudes.
Sejamos mais observadores do positivo e sigamos em frente, sempre!
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ÉRICO CARDOSO: RUI ANUNCIA NOVAS AÇÕES
EM INFRAESTRUTURA, ABASTECIMENTO DE
ÁGUA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
ESSAS OBRAS REPRESENTAM CERCA DE R$ 4 MILHÕES E TÊM O
OBJETIVO DE IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA
QUASE 30 MIL BAIANOS. (FOTOS: MATEUS PEREIRA / GOVBA)

O Programa de Recuperação de Rodovias do
Governo do Estado recuperou 17,5km da BA-903,
trecho entre os municípios de Érico Cardoso e
Paramirim, no sudoeste baiano. As obras entregues
pelo governador Rui Costa (PT), nessa terça-feira (07),
representam investimento de cerca de R$ 4 milhões
e têm o objetivo de impulsionar o desenvolvimento
regional para quase 30 mil baianos. Participaram da
solenidade os secretários da Educação (SEC-BA),
Jerônimo Rodrigues, de Infraestrutura (Seinfra),
Marcus Cavalcanti, das Relações Institucionais, Luiz
Caetano, e de Desenvolvimento Econômico (SDE),
Nelson Leal.
Rui também autorizou uma série de convênios
com o município, para obras nas áreas de educação,
abastecimento de água e desenvolvimento urbano.
"Estamos aqui para entregar mais uma obra de
infraestrutura, mais 17km de um total de R$ 81,8
milhões em rodovias que estão sendo recuperadas
aqui no vale", destacou o governador.
No pacote de autorizações que vão beneficiar os
moradores de Érico Cardoso, estão um convênio

com a Seinfra para a iluminação da entrada da cidade;
com a Superintendência de Desportos da Bahia
(Sudesb) para a iluminação do Estádio Municipal, e
convênios com a Secretaria de Desenvolvimento e
Urbanismo (Sedur), por meio da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), para a
pavimentação da sede e para a reforma da Praça São
João da Sé. Também foram autorizados um convênio
para a construção do Centro Cultural, por meio da
Secult, e a licitação de uma nova unidade escolar,
através da Secretaria da Educação.
"Estamos licitando pela Cerb um sistema de água
no valor de R$ 2,2 milhões. Nós temos feito o maior
investimento de abastecimento de água da história
da Bahia, com o programa Água para todos. Vamos
licitar, em fevereiro, assim que o projeto executivo
estiver concluído, a Barragem do Rio da Caixa, no
valor de R$ 60 milhões. Nós vamos unir, com uma
adutora, a Barragem do Zabumbão e a Barragem do
Rio da Caixa, como nós fizemos no Norte do Estado,
porque nós queremos uma infraestrutura hídrica
nessa região, para não faltar mais água para a

população", declarou Rui, destacando também os
investimentos em educação: "Só este ano, nós
licitamos R$ 1,8 bilhão para melhorar as escolas no
Estado. Educação é o que transforma a vida das
pessoas. Então hoje a gente traz uma escola nova
que se propõe a ser tempo integral, onde o aluno
chega de manhã, toma café, aprende as matérias,
almoça e de tarde vai aprender um curso técnico,
praticar arte, cultura, esporte".
A BA-903 recebeu uma nova pavimentação
desde o entroncamento com a BA-152, em Paramirim,
até o município de Érico Cardoso. Os armários,
geladeiras, fogões e outros equipamentos chegam à
loja do empresário local, Waldemar Oliveira, pela
rodovia. "Muitos fornecedores entregavam a mercadoria
em Paramirim, a gente tinha que pagar um frete extra
para trazer até aqui por causa da estrada, que era muito
ruim. O trecho que hoje demora 15 minutos para fazer,
já demorei mais de uma hora, quebrava o carro, era
horrível. Eu acho que essa estrada vai melhorar muito
não só para a economia, mas para todo mundo que
mora aqui na região".
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BRUMADO: DECORAÇÃO DE NATAL DA PRAÇA DA
PREFEITURA FOI INAUGURADA NESTA SEXTA (10)
EM NOTA, A PREFEITURA DESTACA QUE "NESTE ANO, A PROPOSTA
É PRESENTEAR OS BRUMADENSES COM ALGO DIFERENTE E ESPECIAL".
(FOTO: DIVULGAÇÃO / PREF. BRUMADO)
A Prefeitura de Brumado
inagurou nessa
sexta-feira (10), a
decoração de Natal
da Praça Coronel Zeca
Leite . Em nota,
a prefeitura destaca
que "neste ano, a
proposta é presentear os
brumadenses
com algo diferente e
especial". A decoração
contará com uma
cascata de pisca-pisca no
meio da praça, um céu
estrelado entre as
palmeiras, além de vários
novos elementos
decorativos que remetem
ao clima natalino,
como renas e
árvore de Natal.

REPRESENTANTES DE ANAGÉ VISITARAM AS
ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL EM BRUMADO
ELES SE REUNIRAM COM PREFEITO BRUMADENSE EDUARDO E COM O
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JOÃO NOLASCO, PARA DISCUTIR
DETALHES DO MODELO. (FOTO: DIVULGAÇÃO)
Representantes do
município de Anagé
estiveram, nesta semana,
na sede da Prefeitura
Municipal de Brumado
para conhecer de perto o
projeto das Escolas de
Tempo Integral (ETIs). Os
membros da prefeitura de
Anagé se reuniram com o
prefeito brumadense
Eduardo Vasconcellos e
com o secretário municipal
de Educação, João
Nolasco, para discutir
detalhes do modelo, que
foram os responsáveis pela
implantação desse modelo
em Brumado.
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UPB COMEMORA A PROMULGAÇÃO DO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
PROPOSTA PELA UPB, EM REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPALISTAS
DO NORTE E NORDESTE, A MEDIDA SE CONCRETIZA DANDO GANHO DE
R$ 5,6 BILHÕES AOS MUNICÍPIOS BAIANOS. (FOTO: UPB)

A Emenda Constitucional 113/2021, que autoriza
o parcelamento da dívida previdenciária dos
municípios, em 240 meses, foi promulgada pelo
Congresso Nacional nesta quarta-feira (08). A
medida, defendida pela União dos Municípios da
Bahia (UPB), desde abril deste ano em articulação
com parlamentares e prefeitos do Norte e Nordeste,
deve gerar economia de aproximadamente R$ 5,6
bilhões, com a redução de juros e multas. A
renegociação dos débitos com vencimento até 31
de outubro de 2021 também vai evitar o bloqueio e
retenção de receitas do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), que tem ocorrido com frequência
nos últimos meses, comprometendo a gestão fiscal
das prefeituras.
O presidente da UPB e prefeito de Jequié, Zé
Cocá, destaca que o parcelamento foi muito
aguardado pelos prefeitos, sobretudo no Norte e
Nordeste, onde o endividamento com a previdência
é maior. "Essa foi nossa preocupação desde quando
tomamos posse na UPB, em março deste ano, e
identificamos que vários municípios estavam com o

FPM zerado para pagar a dívida com a previdência.
Perdemos a capacidade de investimento com recurso
próprio porque todo recurso era para pagar dívida,
então essa emenda é importantíssima e nos dá a
oportunidade de agora poder reverter esse recurso
em serviços e obras de infraestrutura para a população.
É o começo de uma justiça fiscal que a gente espera
ampliar com a redução da alíquota para que o município
tenha condição de recolher a contribuição e não se
endividar mais", reforçou Zé Cocá.
Com a decisão, os municípios ficam autorizados
a parcelar, em 240 prestações mensais, o pagamento
de contribuições previdenciárias e outros débitos
registrados até 31 de outubro de 2021, reduzindo
40% de multas de mora, de ofício e isoladas, 80%
dos juros de mora, 40% dos encargos legais e 25%
os honorários advocatícios. A formalização dos
parcelamentos deverá ocorrer até 30 de junho de
2022 e ficará condicionada à autorização de
vinculação ao FPM para pagamento das prestações
acordadas nos termos de parcelamento. Ao Ministério
do Trabalho e Previdência ficou delegado estabelecer

os critérios para o parcelamento, oferecendo as
informações sobre o montante das dívidas, formas
de parcelamento, juros e encargos incidentes.
A proposta de parcelamento da dívida previdenciária em 240 meses nasceu do debate realizado
por presidentes de associações municipalistas do
Norte/Nordeste, em reunião virtual realizada pela
UPB, em abril deste ano. Uma semana depois, em
28 de abril, Zé Cocá esteve em Brasília (DF) e
entregou ao presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira, a pauta municipalista do Norte e Nordeste
com o parcelamento da dívida da previdência entre
os itens prioritários. A articulação também mobilizou
a Confederação Nacional de Municípios (CNM), que
recebeu uma comitiva de prefeitos da Bahia
solicitando apoio à matéria. A partir daí, a CNM
passou a articular com o Congresso e o Governo
Federal a tramitação da proposta, inicialmente contida
na PEC 15/2021, de autoria do deputado federal
Sílvio Costa Filho, e por fim como substitutivo da PEC
23/2021, chamada de PEC dos Precatórios que foi
à promulgação.
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BRUMADO: SALA DE TRIAGEM AUDITIVA E
DIAGNÓSTICO ERICK JUAN CAIRES NETO FOI
INAUGURADA NO HOSPITAL NESTA SEXTA (10)
Na tarde desta sexta-feira (10), às 16h,
a Prefeitura de Brumado inaugurou a
Sala de Triagem Auditiva e Diagnóstico Erick Juan Caires Neto no Hospital
Municipal Professor Magalhães Neto.
O nome da sala homenageia o
pequeno Erick Juan Caires Neto, que
faleceu com apenas dois anos de idade
no dia 05 de agosto de 2011. Filho
de Edivaldo Soares Neto e Suziane
Caires Neto, Erick Juan nasceu no dia
09 de julho de 2009. "Com seu
brilho e encanto deixados por Deus,
saudável, inteligente, gostava de
brincar e passear. Com seu jeitinho
meigo e sorriso encantador, conquistava a todos. Binho, como era
carinhosamente chamado, deixou um
imenso vazio e tristeza quando partiu",
destacou a Prefeitura, em nota.
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CODEVASF RECUPERA NASCENTES DO
RIACHO TAQUARI, EM SERRA DO RAMALHO
A AÇÃO CONTA COM INVESTIMENTO DE R$ 69,9 MIL. A ORDEM DE
SERVIÇO FOI EMITIDA EM NOVEMBRO, E JÁ FOI REALIZADA REUNIÃO
PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / CODEVASF)

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está
recuperando nascentes do riacho Taquari, na
comunidade de Taquari, em Serra do Ramalho, no
Médio São Francisco baiano. A ação representa um
investimento de R$ 69,9 mil. A ordem de serviço
para as obras foi emitida no mês de novembro, e já
foi realizada reunião para início dos serviços,
contando com a presença de lideranças comunitárias,
além de representantes da Codevasf e da empresa
contratada.
"Esse trabalho tem uma grande importância. A
nascente é o que dá início ao curso d´água. Então,
quando você faz uma intervenção com o viés de
conservá-la e preservá-la, você está favorecendo a
preservação dos recursos hídricos tão importantes
para a comunidade de Taquari, principalmente, e para
a sociedade em geral", explica Maurício Nascimento,
técnico da Codevasf lotado na 2ª Superintendência
Regional e fiscal da ação.
Entre as obras previstas na ação estão: cercamento
da nascente, em local próximo a uma barragem que
foi rompida, totalizando 850m; execução de 80
bacias de captação de enxurradas, em áreas agrícolas
que serão selecionadas - de preferência em locais

com tendência à erosão e próximas às margens da
estrada; adequação ambiental de 5km de estradas
de terra, para disciplinamento das enxurradas, com
construção de canaletas laterais e eliminação de
bancos de areia e de buracos.
"As bacias que serão construídas são comumente
chamadas de barraginhas. Elas captam água da
enxurrada, favorecendo a infiltração dessa água no
solo, fortalecendo a nascente, com a recarga do lençol
freático. Já a adequação ambiental, que será feita na
estrada rural que fica próxima à nascente, servirá
para conduzir adequadamente a água que escorre
no leito dessas estradas", explica Nascimento.
Outras ações previstas são: mobilização social
objetivando instruir a comunidade local sobre a
importância da recuperação e, também, da
manutenção de práticas que proporcionem a proteção
das nascentes; descompactação de 10 hectares de
solo por subsolagem, em áreas agrícolas, que serão
selecionadas; instalação de três placas para
sinalização e educação ambiental. Será mantido, ainda,
um corredor de acesso à água para o gado.
As nascentes alimentam o riacho Taquari, que
faz parte da microbacia hidrográfica do Riacho das
Pitubas, em Serra do Ramalho. A recuperação e

conservação delas representa um desejo antigo da
população local. "A maior riqueza para o nordestino
é a água. É o que sempre se precisa no Nordeste.
Então, temos que preservar as fontes que nós temos
e que estão sendo degradadas", afirma Josemar
Areda, presidente da Associação do Taquari,
contando ainda que, antes de ser degradado, o riacho
Taquari e suas nascentes representavam a principal
fonte hídrica para consumo humano e animal da
comunidade local e das adjacentes.
A restauração e a conservação das nascentes
contribuem para a recuperação hidroambiental do
rio São Francisco, principalmente no município de
Serra do Ramalho. Além disso, contribui localmente
para o aumento das reservas de água para as
comunidades locais, tanto para consumo humano,
quanto animal. "Essas nascentes, infelizmente, estavam
sendo prejudicadas pelo pisoteio do gado, por
queimadas e diversas outras ações. Nós entendemos
que é importante recuperá-las para que se possa ter
nessas comunidades um maior volume de água,
principalmente em tempos de seca. É um momento
de muita felicidade e importância para o nosso
município de Serra do Ramalho", conclui o líder
comunitário Tony Filardis.
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BAHIA: DEFESA CIVIL NACIONAL RECONHECE
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MACAÚBAS
ALÉM DE MACAÚBAS (FOTO), OS MUNICÍPIOS BAIANOS DE SANTA BÁRBARA
E DE RUY BARBOSA TAMBÉM OBTIVERAM O RECONHECIMENTO FEDERAL

O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a
situação de emergência nos municípios baianos de
Macaúbas e Santa Bárbara devido à estiagem e em
Ruy Barbosa devido às chuvas intensas registradas.
Ainda no Nordeste, Aracoiaba (CE) também passa
pela estiagem, enquanto Passa e Fica (RN) registra
seca. Já na região Sudeste, São José de Ubá (RJ) passou

por chuvas intensas. A decisão foi publicada na
edição dessa segunda-feira (06) do Diário Oficial
da União (DOU).
Com o reconhecimento federal de situação de
emergência, os municípios atingidos por desastres
naturais podem solicitar recursos do MDR para
atendimento à população afetada, restabelecimento
de serviços essenciais e reconstrução de equi-

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
RESUMO DE ADITIVOS CONTRATOS - ADITIVO DO CONTRATO N°. 014/2021. Contratante: Câmara Municipal de Brumado.
Contratada: NEUZENI PORTO NOGUEIRA. CNPJ: 00.741.719/0001-83. Endereço: AV. Dr Guilherme Dias, n° 485, Centro, CEP:
46.100-000, Brumado/BA. Objeto: Constitui objeto do presente aditivo o acréscimo de mais 12 (doze) lavagens de carro simples,
03 (três) lavagens completas, 01 (uma) lavagem de moto, 04 (quatro) lavagens de carro Ranger simples, 01 (uma) lavagem Ranger
completa, conforme permissão legal constante no art. 65, inciso I, alínea "b", c/c o seu parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93,
bem como consoante permissividade contratual prevista no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do contrato ora aditado.
Valor total: R$ 765.00,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). Validade: 02 (dois) meses. Data Assinatura: 01/11/2021. Fundamento
Legal: Fundamentado no art. 65, inciso I, alínea "b", c/c o seu parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93.
AVISO DE LICITAÇÃO N.º 021/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo modo de disputa aberto e fechado, tipo menor preço Global, com a
finalidade de selecionar propostas objetivando a aquisição de 03 (três) veículos automotores novos (zero quilômetro), sendo 02
(dois) veículos do tipo passeio e 01 (um) veículo do tipo picape, para atender as demandas administrativas e institucionais da
Câmara de Vereadores de Brumado-BA, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência e demais
anexos integrantes do Edital. O instrumento convocatório está disponível, em sua integralidade e sem custo, na sede desta
Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas ou nos sites
www.licitacoes-e.com.br (CÓDIGO: 913396) e www.cmbrumado.ba.gov.br. A reunião para julgamento das propostas e documentos
de habilitação realizar-se-á no dia 22 de dezembro de 2021, às 08:30 horas, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
Ana Paula dos Santos Silva Caldeira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. BrumadoBA, 10 de dezembro de 2021. ANA PAULA DOS SANTOS SILVA CALDEIRA - PREGOEIRA.

pamentos de infraestrutura danificados 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 DOU com a especificação
do montante a ser liberado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 036/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel S-10 e etanol hidratado) de forma parcelada destinados
ao abastecimento da frota de veículos, deste Município, no exercício de 2022. Entrega das Propostas: a partir de 10/12/2021
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/12/2021 às 08h30min 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. 08/12/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 - Menor preço Global, OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar
Serviços na pavimentação de Rua em Paralelepípedo com drenagem superficial no Povoado de Jiboia, Caraíbas - BA, Abertura
16/12/2021, às 09:30h no Centro Educacional Professor Emanuel Coelho Ferraz, Rua 02 de Julho, 191, Alto da Boas Vista,
Município de Caraíbas - BA tel: (77)3443-1010, e-mail:licitacaraibas17@gmail.com, https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/
DiarioOficial. Sonilda de Cássia de M. Querino - Presidente da CPL, Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas, torna público que realizará
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Registro de Preços para Contratação de
empresa para aquisição de um veículo pequeno e de um caminhão para atender as necessidades da secretaria municipal de
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educação, conforme especificações do Edita. Data e hora da disputa: às 09h00min (Horário de Brasília) do dia 16/12/2021, no
site: www.licitacoes-e.com.br. Informações, edital e demais atos através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com e puvlicação
no Diário Oficial do Município: https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/ DiarioOficial- Zildi Santos da Silva, Pregoeira.
ERRATA DO AVISO DE PREGÁO ELETRÔNICO Nº 021-2021 - Referente ao Aviso de Pregão Eletrônico nº 021/2021, publicado
no dia 06 de Dezembro de 2021, faz-se a seguinte errata: 1. Onde lê-se: Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa
para aquisição de um veículo pequeno e de um caminhão para atender as necessidades da secretaria municipal de educação,
conforme especificações do Edita e condições constantes deste Termo de Referência e seus Anexos. 2. Lêia-se: Objeto:
Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de dois veículo pequenos e de um caminhão para atender as
necessidades da secretaria municipal de educação, conforme especificações do Edita e condições constantes deste Termo
de Referência e seus Anexos.
ALTERAÇÁO DE DATA PARA REALIZAÇÁO DA TP 009/2021 - Referente a licitação Tomada de Preços nº 009/2021, objetivando
Contratação de Empresa de Engenharia para Prestar Serviços na pavimentação de Rua em Paralelepípedo com drenagem superficial
no Povoado de Jiboia, Caraíbas ? BA, faz?se a seguinte consideração/alteração: A data prevista para realização daTP 009/2021,
foi definida para o dia 16/12/2021 às 09:30hs. No entanto, por necessidade desta administração, essa data fica alterada para o dia
05/01/2022 às 9:30hs.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 LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 35/21-PA 101/21, tipo menor preço por lote único. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de link de internet dedicado (fibra ótica e via rádio) para manutenção das atividades das
Secretarias Municipais de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 10.12.21 a 22.12.21 até as 08:30h, Abertura
das Propostas: 22.12.21 às 08:30h, Disputa: 22.12.21 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° 912414 ou na integra no
www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 10.12.21.
Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2021 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Concorrência Pública nº 1/21-PA 87/21, tipo maior oferta de preço. Objeto: Alienação de bem imóvel, nos termos da
Lei Autorizativa Municipal nº 1.015, de 18 de dezembro de 2019. Entrega dos Envelopes: 12.1.22 às 9h; Abertura dos Envelopes:
12.1.22 às 9:30h - horário de Brasília, na sala de reuniões da CPL, situada à Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro,
Condeúba - BA. Edital disponível em: Setor de Licitações ou na íntegra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos
- Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 10.12.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 - REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura
Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 65, 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 DE DATA de abertura da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 007/2021 do tipo
menor preço por Lote, cuja sessão pública de licitação fica alterada para o dia 08/12/2021, 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 PRESENCIAL N º. 009/2021 - OBJETO: Aquisição parcelada de cestas básicas para serem
distribuídas às famílias carentes, deste Município, no exercício de 2022. DATA: 20/12/2021. HORÁRIO: 08h30min. CRITÉRIO:
Menor Preço global. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº 100 - Centro - Ibiassucê-BA. O Edital
completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08h às 12h.
Ibiassucê, 06/12/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 010/2021 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para o
fornecimento de refeições e serviços de hospedagem, destinados às Secretarias do município de Ibiassucê - BA, no exercício
de 2022. DATA: 20/12/2021. HORÁRIO: 14h CRITÉRIO: Menor Preço por Lote. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça
Oliveira Brito, nº 100 - Centro - Ibiassucê-BA. O Edital completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/
licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08h às 12h. Ibiassucê, 06/12/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 018/2021 - UASG: 983539 - OBJETO: Aquisição de recargas de oxigênio
medicinal para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Ibiassucê, no exercício de 2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/12/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/12/2021 às 08h30 no
site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site https://ibiassuce.ba.gov.br/
licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das
08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 07/12/2021. Bruno Almeida Pereira
- Pregoeiro.
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2021 - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº
017/2021, cujo objeto é a 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, abertura prevista
para o dia 13 de dezembro de 2021 às 09h30, FICA ADIADO para o dia 21/12/2021, às 14h, motivado em razão de inconsistência
no sistema COMPRASNET, impossibilitando a operação por parte dos licitantes. Informações no setor de Licitações, nos dias
úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 09/12/2021. Bruno Almeida
Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público
a realização de procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇOS autuado sob o nº 012/2021, Processo
Administrativo nº 207/2021, no dia 17 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 recuperação
de estradas vicinais de Povoados no município Ituaçu/BA, conforme projetos básicos e anexos que fazem parte integrante do
edital. Mais informações sobre o certame no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00
às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br, www.ituacu.ba.gov.br (janela transparência), ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 01 de dezembro de 2021. Aleomar Gomes Brito - Presidente da CPL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 205/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 - 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 escavadeira hidráulica tipo esteira, com peso operacional
mínimo de 13.984 Kg, potência nominal líquida mínima de 69 KW, para execução de escavação e reaterro em pontes no território
do Município de Ituaçu/BA, em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência ?? Anexo
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I do referido Processo Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 07 de dezembro de 2021, às 09:00 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, 01 de dezembro de 2021. Aleomar Gomes Brito ??
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2021 - 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 prestação de serviços na fabricação de 22 (vinte e duas) chapas
de policarbonato modelo alveolar, nas dimensões de 2,10 x 6,00 metros (cores azul, vermelha, transparente e verde) de 44 metros
de perfil de acabamento lateral para estruturas e 18 cantoneiras "H" (6,00m linear), com respectiva instalação, destinados à
reforma da cobertura do parque infantil localizado na Praça Barão do Sincorá, na sede deste Município de Ituaçu/BA, em
conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência - Anexo I do referido Processo
Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 09 de dezembro de 2021, às 09:00 h, na sala Licitações, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do email: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 03 de dezembro de 2021. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
AVISO DE ANULAÇÃO - O Município de Ituaçu, por meio do Leiloeiro Oficial, designado pelo Decreto n.º 032/2021, no uso de
suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação concernente
ao leilão 002/2021, que tem por objeto: Alienação de veículo considerado bem móvel inservível, conforme Lei Municipal n.º 962/
2021, divulgado no Diário Oficial deste Município de Ituaçu, na Edição nº 1.408, pags. 3-17, na data de 22 de novembro de 2021,
jornal de grande circulação, por razões de interesse público. Aleomar Gomes Brito -Leiloeiro.
TORNAR SER EFEITO PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA 069/2021 - O Município de Ituaçu/BA torna público, para
conhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a publicação do Aviso e Termo e Referência da Dispensa de
Licitação nº 069/2021. Veículo de Circulação: Diário Oficial do Município, 03 de dezembro de 2021, Páginas 3-10, Ano 7, Edição
nº 1.421. Phellipe Ramon Gonçalves Brito. Prefeito de Ituaçu. Ituaçu/Bahia. 06 de dezembro de 2021.
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 - Processo Adm: Nº 201/2021. Objeto: 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, constantes no Termo de Referência do edital do certame, para futuras contratações, de acordo com a
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. Empresas vencedoras valor total: R$350.336,25 (trezentos
e cinquenta mil e trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos): ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA (05698862000153) com o lote: 1 no valor total de R$51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). DESTAK ELETRO
EIRELI (40733153000162) com os lotes: 2, 3, 4, 5 e 6 no valor total de R$298.536,25 (duzentos e noventa e oito mil e quinhentos
e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos). ITUAÇU - BA, 10 de dezembro de 2021. ALEOMAR GOMES BRITO - CONDUTOR
DE PROCESSOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 06/2021 - Objeto: credenciamento de serviços de
plantão médico presencial para o hospital municipal. Data: 15/12/2021. Horário: 09 h. O Edital e seus anexos estarão disponíveis
na sede da prefeitura no horário de 08 às 14 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151.
Jacaraci, 03 de Dezembro de 2021. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 020/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de material de construção civil, conforme edital e anexos. Data: 23/12/2021.
Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na
Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta- feira das 07:00 às 13:00 h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br.
Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 09 de Dezembro de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 023/2021 do tipo menor preço Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO Contratação
de empresa para Fornecimento de Peças, Materiais e Prestação de Serviços na Manutenção de Veículos à Diesel e Máquinas
Pesadas da frota das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado
no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 13/
12/2021 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 13/12/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 048/2021 - Processo de Administrativo n.º
107/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL JOVINO
PEREIRA DE BRITO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). Prefeitura Municipal de
Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 15 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. 01 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 049/2021 - Processo de Administrativo n.º
108/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRONICOS PARA ATENDER AS ESCOLAR DO
MUNICIPIO DE MORTUGABA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). Prefeitura Municipal
de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 15 de dezembro 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. 01 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2021 - Processo de Administrativo
n.º 110/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL PARA TELHADO) NO
MUNICÍPIO DE MORTUAGBA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 21
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. 09 de dezembro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA PREGOEIRO OFICIAL.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO EMPOSSA
NANCY FERRAZ, NOVA SECRETÁRIA DE SAÚDE
NANCY FERRAZ CARDOSO DA SILVEIRA (NA FOTO) SUCEDE A DRA. ROBERTA
GONÇALVES MOTA NO COMANDO DA PASTA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura de Guanambi, através de seu perfil
no Instagram, transmitiu a posse da nova secretária
municipal de Saúde, ocorrida nessa quinta-feira (02).
O prefeito Nilo Coelho (DEM/UB), ao lado de
vereadores, secretários e autoridades presentes,
assinou o decreto de nomeação de Nancy Ferraz
Cardoso da Silveira, que sucede a Dra. Roberta
Gonçalves Mota. "Tenho conhecimento do enorme
desafio que recebo, ao tempo agradeço a colega exsecretária pelo trabalho realizado à frente da pasta e
também ao prefeito Nilo Coelho pelo gesto de nos
dar autonomia para realização do trabalho", disse
Nancy ao ser empossada.
A ex-secretária Roberta Gonçalves participou da
transmissão de cargo através de videoconferência e se
emocionou ao falar de sua trajetória à frente da pasta
no pior momento da pandemia da Covid-19.

Agradeceu ao prefeito Nilo Coelho, ao vice Nal, aos
secretários e aos vereadores, além de toda a equipe
pela colaboração e afirmou que seguirá ajudando a
gestão no período de transição e no que for necessário.
Nancy Ferraz Cardoso da Silveira é natural de
Vitória da Conquista e com familiares em Caetité. Ela
é neta do renomado médico Dr. Crescêncio Silveira.
Nancy tem ampla experiência em diversos órgãos
das instancias estadual e federal, na área de saúde
pública. Ela é formada em Terapia Ocupacional pela
Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, pósgraduada em Gestão e Micropolítica em Saúde Pública
pela Universidade Federal Fluminense (UFFO).
Também é Leader Coach e Gestão Comportamental
(ICoach Desenvolvimento Humano) e possui curso
de Gestão e Administração Hospitalar pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

Nancy também foi Diretora de Saúde do Hospital
Geral de Vitória da Conquista (HGVC) entre os anos
de 1994 e 2004. No Ministério da Saúde, entre 2005
e 2008, exerceu a função da assessora da
Coordenação Geral de Urgência e Emergência e da
Coordenação Nacional de Humanização, e como
consultora técnica no Programa Nacional de
Qualificação da Atenção à Saúde e na Coordenação
Geral de Atenção Hospitalar, além de ter atuado como
certificadora de Hospitais de Ensino Superior. Na
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), atuou
de 2008 a 2017 na Diretoria de Projetos Estratégicos
e Desenvolvimento Institucional, como assessora
Especial Bahiafarma e Diretora do Programa de
Assistência Domiciliar. A última atuação profissional
foi como líder executiva do Programa Primeiro Emprego,
da Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM).

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

