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VARIANTE ÔMICRON REPRESENTA MAIS DE
76% DOS CASOS DE COVID-19 NA BAHIA

O Laboratório Central da Bahia (Lacen-BA) detectou,
por meio de sequenciamento genético, 49 amostras
da variante Ômicron no estado. Esse total representa
76,5% dos 64 sequenciamentos realizados em amos-
tras coletadas no mês de janeiro. Além da identificação
da Ômicron, foram detectadas 12 amostras da variante
Delta e as outras três ainda estão em análise.

Os casos foram identificados nos municípios de
Adustina, Belmonte, Cândido Sales, Dias D'Ávila,
Eunápolis, Feira de Santana, Firmino Alves, Guanambi,
Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itiruçu, Lauro de Freitas, Prado,
Rui Barbosa, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo
Antônio de Jesus, Uibaí e Vitória da Conquista. São
21 homens e 28 mulheres, sendo o mais novo com
5 meses e o mais velho com 87 anos.

ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DA ÔMICRON, FORAM DETECTADAS
12 AMOSTRAS DA VARIANTE DELTA E AS OUTRAS TRÊS AINDA

ESTÃO EM ANÁLISE. (FOTO: DADO RUVIC / REUTERS)

A secretária da Saúde do Estado (Sesab), Tereza
Paim, alerta que "o avanço da Ômicron tem provocado
crescimento expressivo do número de casos ativos,
atualmente em mais de 13 mil, ante uma média de 2
mil casos entre os meses de setembro e novembro
do ano passado", afirma.

Em paralelo ao crescimento do número de casos,
há uma tendência de elevação nas hospitalizações,
sobretudo, em pacientes que não se vacinaram ou que
estão com esquema vacinal incompleto. "Hoje a Bahia
tem mais de 1,8 milhão de pessoas que sequer tomaram
a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além
disso, 4,6 milhões de baianos estão com esquema
vacinal incompleto por não tomarem a segunda e
terceira dose", ressalta a secretária Tereza Paim, ao

pontuar a necessidade de manter medidas de proteção
como uso de máscaras e distanciamento físico.

A escolha das amostras para o sequenciamento
é baseada na representatividade de todas as regiões
geográficas do estado da Bahia, casos suspeitos de
reinfecção, amostras de indivíduos que evoluíram
para óbito, contatos de indivíduos portadores de
variantes de atenção (VOC) e indivíduos que viajaram
para área de circulação das novas variantes com
sintomas clínicos característicos.

Reconhecido como a 3ª maior unidade de
vigilância laboratorial do país e classificado na
categoria máxima de qualidade pelo Ministério da
Saúde, o Lacen-BA já realizou mais de 1.600 exames
de sequenciamento genético do vírus da Covid-19.
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ITUAÇU: PREFEITO PHELLIPE BRITO ACOMPANHA
OBRAS DE MELHORIAS DAS ESTRADAS RURAIS

Na quarta-feira (19), o prefeito de Ituaçu, Phellipe
Brito (PSD) esteve no Gerais Ituaçuense para
acompanhar as obras de manilhamento das principais
estradas vicinais que ligam as localidades de Laranjeiras,
São José de Lídio, Conceição e Campo Grande,
localizadas na zona rural. O vereador Ronaldo Rocha
e o empreiteiro Nando, da Construtora Dourado,

O PREFEITO ESTEVE ACOMPANHADO DO VEREADOR RONALDO ROCHA
E O EMPREITEIRO NANDO, DA CONSTRUTORA DOURADO,

RESPONSÁVEL PELA OBRA. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

responsável pela obra, também estavam no local. As
obras, realizadas com recursos municipais, se dão pela
importância da região, que escoa diversos produtos,
tais como banana, café, maracujá, morango, entre outras.
O manilhamento consiste na colocação de manilhas
(tubos) nas estradas para canalizar a água, evitando
que o desgaste das vias durante o período chuvoso.

O prefeito Phellipe Brito, em vídeo, também prestou
agradecimentos aos vereadores Ronaldo, Adriano,
Almir, Zé Paixão, Cézar e Joel, ao deputado federal
Paulo Magalhães (PSD), ao deputado estadual
Marquinhos Viana (PSB) pelo apoio e, também, ao
governador Rui Costa (PT), "que sempre está presente
em nossa gestão", declarou o prefeito.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Nós precisamos continuamente nos dar
conta da beleza da vida ,  embora existam
problemas. E problemas todo mundo tem, não
é? O importante é não deixar que eles sejam
mais importantes do que a nossa felicidade.
Uma das f rases mais famosas do l ivro O
Pequeno Príncipe, um clássico de Antoine de
Saint-Exupéry,"Só se vê bem com o coração, o
essencial é invisível aos olhos." A linguagem e
o que dela se extrai em sabedoria correspondem
à experiência de quem descobre a bondade do
outro. Quem olha o outro com óculos escuros,
só perceberá nele o lado escuro. Passarão
despercebidos a luz, a claridade, a bondade, a
brandura e o amor. Somente quando olhar o
meu próximo com meu coração farei justiça a
ele. Mas o pressuposto é que meu coração seja

SÓ VEMOS BEM COM O CORAÇÃO
bom e não um lugar cheio de sentimentos
destrutivos. Aquele cujo coração é um antro
de  ma ldade ,  não  pode  ve r  o  bem nem
reconhecer o bem do outro.

O mais importante é invisível aos olhos. Os
olhos vêem a superfície, percebem como são
as feições dos outros, percebem a irritação, a
insatisfação, o fechamento, a dureza,a aflição
e o pesar. O coração vê mais fundo. Ele enxerga
por trás do rosto da pessoa. Ele vê dentro do
coração. E ali percebe se há o desejo ser boa, de
estar em paz consigo mesmo e com o mundo. O
desejo de entregar a sua vida a Deus e encontrar
em Deus a salvação, entrando em harmonia consigo
mesma. O mais importante numa pessoa está invisível,
mas também o mais importante do mundo é invisível.
Isso é interessante.

A arte de viver consiste em ver com o
coração e somente quando olho com o coração
encontro na beleza da flor o seu criador e na
árvore meu própr io desejo de estar  bem
enraizado num chão profundo. Só então sinto
ao contemplar uma árvore o desejo de crescer
e  desab rocha r  de  t a l  fo rma que  ou t ros
encontrem segurança na minha sombra e
consolo em minha proximidade. Só o coração
vê em tudo os vestígios daquela realidade. A
certeza de olhar no rosto de cada pessoa, de
cada pedra e de cada árvores e sentir que existe
amor em tudo a sua volta. E esse amor tem um
lugar, tem uma fonte, o amor vem de Deus. Olhe
com o coração e não só com a razão. Sugiro
que faça esse exercício. Olha a sua volta com
o coração aberto.

PREFEITURA DE BRUMADO VAI RECUPERAR
CASAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS

O prefeito de
Brumado, Eduardo
Lima Vasconcelos,

autorizou a
recuperação de casas

que foram danificadas
pelas fortes chuvas

que atingiram o
município

recentemente.
Segundo a Prefeitura

de Brumado, "em
média, 12 ou mais

imóveis passarão por
processo de

reconstrução e/ou
manutenção para

garantir a segurança e
dignidade dos
moradores". A

Secretaria Municipal
de Infraestrutura já

está providenciando
toda documentação
necessária para dar

início às construções.

"EM MÉDIA, 12 OU MAIS IMÓVEIS PASSARÃO POR PROCESSO DE
RECONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E
DIGNIDADE DOS MORADORES" (FOTO: DIVULGAÇÃO / PREF. BRUMADO)
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FABIANO COTRIM

Perto do meio-dia voltou para casa. Não esperaria
a boia chegar na roça como todo dia. Tinha
compromissos depois do almoço. Iria na casa do
compadre Bento acertar negócio de gado. Entrou
em casa e quem estava lá? Bento, o compadre. E
chupando umbu. Uma bacia de umbus fresquinhos,
doces, certamente tirados do pé que ficava no terreiro
e estava carregado...

Não gostou. Não podia gostar. Bento e Zefinha
sozinhos em casa. Melhor, Zefinha sozinha em casa
e Bento lá, sentado em sua cadeira, em sua mesa, e
chupando umbu?

Não gostou. Ele jamais faria isto, entrar em casa
de mulher casada que está só era coisa que não se
aceitava por aquelas bandas. Bento não sabia disso?
Sabia! Claro que sabia, todo mundo sabe disso!

- Opa compadre!
-Opa.
Disse opa, mas queria dizer outra coisa, melhor,

fazer outra coisa. Botar dali para fora o abusado, o

UMBU...
desrespeitoso, o que entrava em casa de mulher

casada quando o marido estava fora. A mão coçou
para pegar no facão que trazia pendurado no cinto.
Matar não era o caso. Mas umas panadas nas costas,
ah, isso Bento merecia...

- Tava passando por aqui e lembrei do nosso
negocim...

- Carecia não, compadre. Sou ciente das minhas
obrigações e arriei o serviço mais cedo justamente
pra ir ter consigo, lhe pagar o que devo...

A voz já não disfarçava o descontentamento com
aquela intromissão disfarçada de visita. Ainda mais
para lhe cobrar! Logo ele, que jamais atrasara um
pagamento em toda a sua vida. Desaforo...

- O compadre quer acertar logo agora, poupar
tempo da ida lá em casa?

- Posso não. O dinheiro tá no banco, tenho que
ir na cidade e depois passo em sua casa para lhe
pagar, conforme o combinado.

Falou com tanta secura que o Bento entendeu.

Levantou-se. Saiu.
Já no terreiro, antes de montar no seu cavalo,

virou-se e disse aquelas que seriam as suas últimas
palavras.

- Que mal-educado que sou, compadre. Esqueci
de agradecer a Dona Zefinha pelos umbus...

- Carece não...
- Carece sim! Nunca vi umbu ser tão doce como

o da sua mulher compadre...
- Como é que é? Repete...
- Apois, nunca vi umbu ser tão doce quanto o

de Dona Zefinha. Chupei até me acabar...
Morreu ali mesmo, as mãos segurando as rédeas,

a cabeça decepada esguichando sangue na copa do
umbuzeiro...

P.S. - A ideia original dessa crônica quem me
deu foi o amigo Edilson Alves de Brito, Bu, o dono
da venda mais famosa da cidade e grande contador
de estórias, a quem agradeço.

PREFEITURA DE GUANAMBI E UNIFG CELEBRAM
CONVÊNIO E SERVIDORES MUNICIPAIS TERÃO

BOLSAS DE ESTUDO COM DESCONTOS
A Prefeitura de

Guanambi celebrou um
convênio com a UniFG

e a partir de fevereiro
qualquer funcionário

efetivo, contratado,
comissionado e seus

dependentes poderão
receber bolsa de

descontos de 20%. Já
nos próximos dias, a

UniFG disponibilizará
aos servidores

municipais, colabores e
demais beneficiados

todos os meios
necessários para as

inscrições já para este
primeiro semestre.
Esclarecimento de

dúvidas, os servidores
podem entrar em

contato com os
números: Tácio (73) 9

8144-7887, ou Clayton
(77) 9 9854-2407.
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POLICLÍNICA DE BRUMADO: ESTÃO ABERTAS AS
INSCRIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO

Estão abertas até o próximo dia 26 as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado para contratação,
em caráter temporário e para formação de cadastro
reserva, para atuar na Policlínica Regional de Saúde
de Brumado, tendo em vista a urgência de
preenchimento de vaga de emprego público de
médico de diversas especialidades. A seleção pública
simplificada será realizada mediante análise curricular
e entrevista de caráter classificatório e eliminatório.

As inscrições podem ser realizadas pessoalmente
ou através de procurador, mediante procuração com
firma reconhecida ou apresentação de documento
de identificação original, contendo assinatura, ou
através do endereço eletrônico cisbconcur-
so@gmail.com. O candidato que optar pela inscrição
por meio eletrônico está sujeito as mesmas condições
estabelecidas no Edital , inclusive quanto a
obrigatoriedade de encaminhar toda a documentação

OS APROVADOS PODEM SER CONTRATADOS COM CARGA HORÁRIA SEMANAL
DE 8, 10, 12, 16 OU 20 HORAS, COM REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL

necessária para efetivação da inscrição, devendo os
documentos serem encaminhados, exclusivamente,
no formato PDF. O candidato que optar pela inscrição
por meio eletrônico receberá o protocolo de realização
da inscrição pelo mesmo canal que efetuar a inscrição.

Os candidatos aprovados podem ser contratados
com carga horária semanal de 8, 10, 12, 16 ou 20
horas, com remuneração proporcional a carga horária
pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O
candidato pode obter informações referentes ao
processo seletivo simplificado na sede do Consórcio
Público Interfederativo de Saúde da Região de Brumado.
A inscrição deve ser efetuada por meio da entrega da
ficha de inscrição, currículo padronizado, formulário
de relação de títulos e demais documentos,
especificados no Edital (http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2022/01/Edital-Processo-Seletivo-
Brumado.pdf). O candidato poderá obter informações

referentes ao processo seletivo simplificado na sede
do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da
Região de Brumado, Rua Márcia Silva Brito 29, São
José, horário de 8 às 12 e de 14 às 18 horas, ou pelo
e-mail cisbconcurso@gmail.com. Todos os atos do
processo seletivo serão devidamente divulgados no
Diário Oficial do Consórcio (http://www.cisb.ba.gov.br).
A convocação ou contratação obedecerá a ordem de
classificação final dos candidatos e o candidato que
não comparecer no prazo de 5 dias.

As vagas existentes no processo seletivo para a
Policlínica Regional de Saúde de Brumado são para:
médico angiologista, médico cardiologista\ergometria,
médico cardiologista clínico, médico ginecologista e
obstetra, médico oftalmologista, médico otorrinolarin-
gologista, médico pneumologista, médico urologista,
médico ultrassonografista e médicos neonatologista
e infectologista para cadastro reserva.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PREFEITURA DE CAETITÉ INICIA VACINAÇÃO
CONTRA COVID-19 PARA CRIANÇAS

A Prefeitura de Caetité incluirá a vacinação infantil
contra Covid-19 a partir deste sábado (22) para as
crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e
deficiência permanente. Com o objetivo de manter a
segurança das crianças, a Prefeitura contou com a
colaboração da rede municipal de ensino, além da
implantação do ponto fixo de vacina contra a Covid
infantil, assim que novas remessas sejam entregues
e outras faixas etárias possam ser convocadas. A
estratégia será adotada para que este público não
fique em contato direto com pacientes que apresentam

AS EQUIPES VÃO ENTRAR EM CONTATO COM AS FAMÍLIAS DAQUELES
QUE TÊM CADASTRO NOS CENTROS DE SAÚDE PARA O AGENDAMENTO

sintomas respiratórios e que estão sendo atendidos
nas unidades de saúde.

Dois pontos fixos serão montados para
acolhimento das crianças com comorbidades e
deficiência permanente. Nesse sábado, 22 de janeiro,
das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30 na Escola
Municipal Ovídio Teixeira, e na próxima sexta-feira,
29 de janeiro, das 10h às 12 horas, na Associação
de Pais e Amigos Autistas - Anjo Azul. Os pais ou
responsáveis pelas crianças com deficiência
permanente deverão agendar a vacinação junto à

diretoria da Associação de Pais e Alunos Anjo Azul.
Já a imunização das crianças acamadas ou com
mobilidade reduzida terá início na segunda-feira (24).

De acordo com a programação de cada Unidade
de Saúde, as equipes vão entrar em contato com as
famílias daqueles que têm cadastro nos Centros de
Saúde para agendamento. A vacinação dessas crian-
ças será realizada ao longo da semana por equipes
volantes. Caso a criança não tenha cadastro, os pais
ou responsáveis deverão entrar em contato com a uni-
dade de saúde mais próxima para agendar.

PPPPPararararara ter aa ter aa ter aa ter aa ter acesso a vcesso a vcesso a vcesso a vcesso a vaaaaacina, decina, decina, decina, decina, devvvvvem ser aprem ser aprem ser aprem ser aprem ser apresentaesentaesentaesentaesentados os seguintes documentos:dos os seguintes documentos:dos os seguintes documentos:dos os seguintes documentos:dos os seguintes documentos:
Crianças de 08 a 11 anos com comorbidades acompanhadas do pai ou mãe
Deverá ser apresentada original e cópia do documento de identificação da criança, cartão de vacina, cartão SUS, relatório médico atestando a comorbidade;
além do original e cópia do documento de identificação com foto do pai ou mãe presentes no ato da vacinação. No local será preenchido o Formulário de
Vacinação.

Crianças de 08 a 11 anos com comorbidades acompanhadas de outro responsável maior de 18 anos:
O Formulário de Vacinação deve ser impresso antecipadamente para preenchimento e coleta de assinatura do pai ou mãe da criança. No ato da vacina, deverão
ser apresentados o Formulário, cópia do documento oficial de identificação com foto do pai ou mãe que assinou o documento, cartão de vacina, cartão SUS,
relatório médico atestando a comorbidade e documento de identificação da criança.
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CENSO DE DIVERSIDADE & INCLUSÃO MOSTRA
VALORIZAÇÃO DA MULHER NA RHI MAGNESITA

A RHI Magnesita coloca a promoção da diversidade
e inclusão como ferramenta essencial para o crescimento
da empresa. Uma das iniciativas para a ativação dessa
estratégia é o mapeamento do público interno. Em
janeiro, a empresa finalizou a etapa de coleta de dados
do seu primeiro Censo de Diversidade & Inclusão,
que recebeu respostas de aproximadamente 30% dos
colaboradores do Brasil e América do Sul. Um dos
destaques preliminares foi a promoção da diversidade
de gênero dentro da companhia.

Do total de respondentes, 88% percebem a
valorização da pluralidade em termos de gênero na
RHI Magnesita. Mulheres ocupam 52% dos cargos
de liderança nas áreas de Pessoas, Comunicação e
Projetos; 33% no Jurídico e Compliance; 33% no
setor Financeiro; e 31% no setor de Pesquisa e
Desenvolvimento.

Foi constatada melhora do nível de escolaridade
entre as colaboradoras, com base na comparação
entre o momento de ingresso na companhia e o
atual. Nesse recorte, houve avanço de 60% de
titulações de pós-graduação; 60% de mestrado; e
15% de crescimento no número de colaboradoras
com ensino superior. Os dados mostram que as
mulheres percorrem uma trajetória de qualificação
dentro da empresa.

Os resultados vão ao encontro do primeiro
relatório da Women in Mining Brasil, fórum que atua
pela valorização da mulher na mineração e do qual
a RHI Magnesita é signatária. O levantamento,
divulgado no segundo semestre de 2021, classificou
a companhia com grau de maturidade "Avançado"
no que diz respeito à Diversidade, Equidade e
Inclusão. Em média, as empresas do setor minerário
receberam a classificação "Em Evolução", um estágio
inferior.

Dentre vários indicadores, a RHI Magnesita
pontuou 17% acima da média setorial no eixo
"Estratégia de Oportunidade de Carreira", com
destaque para a existência de práticas, processos e
políticas que valorizam a força de trabalho feminina.

ANÁLISE E AÇÕESANÁLISE E AÇÕESANÁLISE E AÇÕESANÁLISE E AÇÕESANÁLISE E AÇÕES

O Censo de Diversidade permitirá à empresa
conhecer de forma mais detalhada as origens, opções
e visões de mundo dos colaboradores, detectar
pontos sensíveis e fortalecer os processos bem
avaliados. Do total de respostas, 86,5% vieram de
funcionários das unidades brasileiras.

O Censo de Diversidade abordou as temáticas
"Gênero", "Gerações", "Pessoas com Deficiência",
"Raça" e "LGBTI+". Os dados estão sendo analisados
pelo Comitê de Diversidade e Inclusão da RHI
Magnesita, responsável por criar um plano de ação
para fortalecer, ao longo de 2022, a equidade e a
pluralidade dentro da empresa.

Em um panorama geral, 82% dos respondentes
se sentem muito respeitados e incluídos pela

NA FOTO, BARBARA SCHMITZ, LÍDER DO COMITÊ DE DIVERSIDADE E
INCLUSÃO DA RHI MAGNESITA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / RHI MAGNESITA)

liderança; 77% se sentem muito respeitados e
incluídos pela equipe da qual fazem parte; e 67% se
sentem muito seguros e confortáveis em ser quem
são no ambiente de trabalho.

"O Censo de Diversidade & Inclusão é uma das
mais importantes iniciativas da RHI Magnesita para
expandir e fortalecer a pluralidade e a equidade.
Sabemos que avançamos em alguns pontos, mas
temos a consciência de que há áreas a serem
melhoradas. Esse caminho passa por mudanças
culturais que exigem tempo, foco e determinação da
liderança, bem como engajamento de todo o time
de colaboradores", explica Barbara Schmitz, gerente
de comunicação da RHI Magnesita nas Américas e
líder do Comitê de Diversidade e Inclusão da
companhia.

No eixo "Gerações", cabe notar que 80% dos

participantes do censo percebem a valorização da
diversidade relativa a essa característica. A média de
idade dos colaboradores da RHI Magnesita na
América do Sul é de 38 anos, ao passo que a média
de idade das lideranças é de 43 anos.

No eixo "Raça/Etnia", 53% dos respondentes se
declararam pretos ou pardos, 46% brancos e 1%
amarelos. Dos colaboradores que participaram do
censo, 82% percebem que a companhia valoriza a
diversidade em termos de raça e etnia.

O universo de dados do censo está sendo
analisado de forma detalhada pelo Comitê de
Diversidade e Inclusão. A empresa seguirá dando
publicidade aos principais números e insights
fornecidos por cada eixo temático, bem como aos
planos de ação elaborados para fortalecer a inclusão
e equidade em seu ambiente de trabalho.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.317 - 11 A 23 DE JANEIRO DE 2022Página 08

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

DEVIDO AVANÇO DA COVID-19, RUI ANUNCIA
REDUÇÃO PARA 1,5 MIL PESSOAS EM EVENTOS

O governador Rui Costa (PT) anunciou nesta
quinta-feira (20) a redução do público presente
em eventos de 3 mil para 1.500 pessoas, inclusive
em estádios de futebol. De acordo com Rui, a
intenção é diminuir o ritmo de contágio da Covid-
19 pelo coronavírus, que segue em crescimento
desde o fim de 2021. Segundo o boletim da
Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), divulgado
nessa quinta (20), a Bahia registrou 14.743 casos

SEGUNDO O BOLETIM DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SESAB),
DIVULGADO NESSA QUINTA (20), A BAHIA REGISTROU 14.743 CASOS

ATIVOS DE COVID-19. (FOTO: ALBERT GEA / REUTERS)

ativos de Covid-19.
O decreto, publicado na edição dessa sexta-

feira (21) do Diário Oficial do Estado (DOE-BA),
com vigência até o próximo dia 04, também traz
outras medidas restritivas, como a observância da
capacidade máxima de 50% de ocupação dos
espaços onde os eventos são realizados, além das
exigências de comprovação de vacinação completa
para o público e envolvidos nos eventos, do uso

de máscaras e do distanciamento social.
Ainda segundo o governador, "há uma

pressão muito grande para atender pacientes tanto
com Covid-19 como com H3N2 (gripe)". Também
devido a essa pressão, Rui autorizou a abertura
de mais 30 leitos clínicos exclusivos para
tratamento da Covid-19 no Hospital Espanhol e
não descartou que também sejam abertos novos
leitos de UTI caso haja necessidade.
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ALAGAMENTOS: GOVERNO FEDERAL RECONHE
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM IBIASSUCÊ

O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu, nesta
quarta-feira (19), a situação de emergência no
município baiano de Ibiassucê, localizado no
sudoeste do estado, devido aos alagamentos.

A portaria reconhece ainda a situação de
emergência em Agudo (RS), Anta Gorda (RS), Esperança
do Sul (RS), Ibirapuitã (RS), Pouso Novo (RS), Santo
Expedito do Sul (RS), São Valério do Sul (RS) e Venâncio

ALÉM DE IBIASSUCÊ, OUTROS 13 MUNICÍPIOS TAMBÉM CONSEGUIRAM O
RECONHECIMENTO FEDERAL DEVIDO AOS DESASTRES NATURAIS

Aires (RS) em razão da estiagem. Em Imperatriz (MA),
Novorizonte (MA), Governador Jorge Teixeira (RO),
Teresina (PI) e Barretos (SP) o reconhecimento se deu
por causa das fortes chuvas e seus efeitos.

Após a concessão do status de situação de
emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios
atingidos por desastres naturais podem solicitar
recursos do MDR para atendimento à população
afetada. As ações envolvem restabelecimento de

serviços essenciais e reconstrução de equipamentos
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 Diário Oficial da União (DOU) com a
especificação do montante a ser liberado.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

O que o TSE pode fazer para evitar o uso da
máquina pública e a antecipação de campanha
eleitoral? Para começar, definir limites entre função
administrativa e função eleitoreira. Os espaços entre
ambos se imbricam, mas é possível distinguir palanque
eleitoral de canteiro de obras. Não dá para enganar.
Mas tal definição não serve como imunizante para
preservar o pleito de ondas corruptivas que costumam
inundar os vãos eleitorais.

Analisemos. As eleições deste ano serão as mais
ancoradas em dinheiro dos últimos tempos. Os cofres
partidários estarão abarrotados com os recursos
públicos do fundo eleitoral, cuja previsão é de cerca
de R$ 5 bilhões. As margens serão contempladas
com o programa Auxílio Brasil, que terá R$ 89 bilhões,
além do Benefício de Prestação Continuada e a Renda
Mensal Vitalícia, que pagam um salário-mínimo aos
idosos e às pessoas de extrema pobreza. Os pacotes
constituem a "bengala eleitoral" do presidente, com
a qual pretende conquistar regiões carentes.

Significa que, mesmo em uma economia
depauperada e sofrendo uma pandemia sem previsão
de final, o Brasil entrará numa "farra eleitoral",
deixando ao largo compromissos com as metas de
controle de gastos e crescimento.

Acreditávamos no aperfeiçoamento do processo
eleitoral, a partir da abolição das coligações
proporcionais, artifício que propiciava a escolha de
candidatos sem expressão, puxados por perfis de
densos estoques de votos. Mas uma janelinha foi
aberta para permitir a continuidade de siglas
ameaçadas de extinção. Criou-se a federação de
partidos que vai funcionar como um teste para

AMEAÇAS CERCAM O PLEITO
eventuais fusões ou incorporações. Os partidos de
poucos votos serão arrastados pelos grandes.

Doações serão permitidas. O desgastado modelo
de propaganda eleitoral voltará a buzinar em nossos
ouvidos. Fulanos, sicranos e beltranos(as) desfilarão
um rosário de promessas, sem atentar que a
comunidade política não quer mais ser azucrinada.
A crise política, que se finca nas estacas da
franciscana modelagem do "é dando que se recebe",
acabou produzindo um antivírus que combate a
demagogia, o populismo e as falsidades.

Candidatos abusarão da internet, massificando
mensagens pelas redes sociais, desconhecendo que
uma comunicação bem-feita é aquela que consegue
interação entre os polos emissor e receptor. Sem
diálogo, não haverá internalização das propostas. E,
apesar dos cuidados do Tribunal Superior Eleitoral
para conter a onda de fake news, com retirada de
mensageiros mentirosos do sistema, veremos uma
campanha cheia de versões, meias verdades,
acusações e denúncias. Será a campanha mais
mentirosa de nossa história.

E a lei da ficha limpa aprovada em 2010?
Lembremos que passou a ser aplicada nas eleições
municipais de 2012. Ganhou a assinatura de quase
2 milhões de pessoas e o apoio do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), criado em
2010. No Congresso, a norma foi aprovada com 14
dispositivos à Lei Complementar nº 64/1990 (Lei
de Inelegibilidade), aumentando as hipóteses de
inelegibilidade.

Seu eixo é a garantia da probidade e da
moralidade administrativa, com o impedimento

candidaturas de políticos que tiveram mandato
cassado ou contas referentes ao exercício do cargo
rejeitadas por irregularidades. Proíbe que pessoas
condenadas em processos criminais disputem
eleições.

A partir do dia 1 de janeiro, as pesquisas de
intenção de voto devem ser registradas no sistema
de registro de pesquisas até 5 dias antes da
divulgação, não havendo controles prévios da Justiça
Eleitoral. A questão é saber se os Tribunais Eleitorais
estarão a postos para controlar a enxurrada de
pesquisas encomendadas, disfarçadas, bancadas por
organizações.

Após as insinuações do presidente Bolsonaro
para desacreditar o voto eletrônico, o TSE tomou
todas as precauções para desfazer as correntes críticas,
chegando, inclusive, a contratar o general da reserva
Fernando Azevedo, que comandou o Ministério da
Defesa de Bolsonaro até março deste ano, para o
posto de novo diretor-geral do Tribunal. Uma espécie
de salvo-conduto contra eventuais tiroteios do
bolsonarismo.

Mais uma medida de controle: os códigos-fonte
- programas inseridos na urna para permitir a votação
e a totalização dos votos - foram abertos aos partidos
e técnicos das legendas, que terão tempo ano para
avaliar os softwares que rodam no aparelho. Outra
medida: a criação de uma comissão externa com
membros da sociedade civil e instituições públicas
para fiscalizar e acompanhar o funcionamento do
sistema eleitoral.

Há sabão de sobra para limpar as impurezas.
Dúvida: será usado?

GUANAMBI: ‘JARDIM DOS NAMORADOS’ ESTÁ
PASSANDO POR OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
A Prefeitura de Guanambi, através

da Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, está requalificando a Praça
Antônio Alves de Araújo, mais
conhecida como Jardim dos Na-
morados, localizada no bairro
Alvorada. A requalificação engloba
a melhoria do pavimento, a mo-
dernização da iluminação, a am-
pliação do espaço de circulação e a
atualização do modelo paisagístico.
A manutenção e modernização das
praças e jardins da cidade é coor-
denado pela primeira-dama Solange
Coelho. Outros espaços públicos já
receberam melhorias, como as praças
Manoel Novaes, Gercino Coelho e
Josafá Moura (Abrigo), além do
Parque da Cidade e da Avenida
Beneval Boa Sorte.
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CACULÉ: GRIPÁRIO PARA PACIENTES COM
SINTOMAS GRIPAIS E DE COVID FOI INAUGURADO

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria
Municipal de Saúde, inaugurou um Gripário para
atendimento dos pacientes com sintomas relacio-
nados às síndromes gripais e/ou de Covid-19 na
quinta-feira (13). O espaço ambulatorial funciona
das 7h às 17h, na parte anexa ao Hospital Nossa
Senhora Aparecida (HNSA) e conta com um corpo
de profissionais capacitados, como médicos e
enfermeiras.

O espaço, que foi cedido pelo hospital municipal,
foi adaptado para realização dos atendimentos
menos graves relacionados aos surtos de Gripe,
Influenza e Covid. Pacientes que tiverem apresentando
sinais mais graves, como falta de ar, devem procurar
a recepção principal do hospital para atendimento.
Para separar os atendimentos dos pacientes, o acesso
ao novo Gripário deve ser feito pelo estacionamento
geral da unidade de saúde. A Prefeitura também
ressaltou que a criação do espaço não anula o fluxo
de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) do município, que continuam realizando os
testes de Covid-19 durante o turno vespertino.

O ESPAÇO FUNCIONA DAS 7H ÀS 17H, NA PARTE ANEXA AO HOSPITAL
NOSSA SENHORA APARECIDA. AS UBSS CONTINUAM REALIZANDO TESTES

DE COVID-19 PELAS TARDES. (FOTO: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

PREFEITURA DE CARAÍBAS INICIA
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL

A Prefeitura de Caraíbas,
através da Secretaria Municipal
de Transportes, está aprovei-
tando esses dias sem chuvas
para realizar o serviço de
recuperação das estradas que
ligam a zona rural. As obras
começaram pela estrada velha,
já que o estado das demais vias
não estava permitindo a entra-
da de máquinas de grande
porte - como caçambas, retro-
escavadeira e patrol - devido
aos alagamentos, que estão
sendo tratados de forma
manual. No entanto, segundo
o secretário da pasta, Paulo
César, e o vice-prefeito Carli-
nhos, que estavam no local
vistoriando as obras, todas as
estradas rurais passaram pelo
serviço de recuperação.
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CÂMARA DE GUANAMBI APROVA PL QUE CRIA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL ARMADA; EDITAL DE
CONCURSO JÁ TEM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO

A Câmara de Vereadores de Guanambi aprovou,
por unanimidade, na tarde dessa quinta-feira (13),
o Projeto de Lei Complementar nº 41/2021 enviado
pelo Prefeito Nilo Coelho (DEM/UB) que cria e
disciplina a Guarda Civil Municipal Armada
(GCMG). Durante a votação, foram incluídas 7
emendas apontadas pelos parlamentares.

A GCMG terá idade mínima de acesso de 18
anos e máxima de 40 anos, com percentual mínimo
de 30% para o sexo feminino. A altura mínima
requisitada é de 1,60 metros para os candidatos do
sexo masculino e de 1,55 metros para as candidatas
do sexo feminino, além de possuir Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria "AB".

SEGUNDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CORONEL LIRA,
EXISTE A PREVISÃO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DE CONCURSO PARA A

PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

A Lei também institui também o Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da Guarda
Municipal de Guanambi que promoverá, dentre
outros, o curso de formação de Guardas Civis
Municipais e Agentes de Trânsito.

A GCMG ficará sob a gestão da Secretaria
Municipal de Planejamento. Segundo o secretário
da pasta, Coronel Lira, existe a previsão de
lançamento do Edital de Concurso para a primeira
quinzena de fevereiro. O concurso para 100 vagas
já está autorizado pelo prefeito e serão dispo-
nibilizadas 80 vagas para o cargo de Guarda Civil
Municipal e 20 para Agente de Trânsito, totalizando
100 vagas no total. Segundo Nilo Coelho, a

aprovação é sinal de maturidade da Câmara
Municipal e atendimento de um pleito antigo da
população. "Este é mais um compromisso de muitos
anos que estamos cumprindo", frisou.

COCOCOCOCOTTTTTA FEMININA E RAA FEMININA E RAA FEMININA E RAA FEMININA E RAA FEMININA E RACIAL DE 30% CADCIAL DE 30% CADCIAL DE 30% CADCIAL DE 30% CADCIAL DE 30% CADAAAAA

O concurso reservará o percentual mínimo de
30% das vagas para o sexo feminino, que corresponde
a 24 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal
e 6 para Agente de Trânsito, no mínimo e também
cota racial de 30%. O concurso terá as seguintes
etapas: Prova Objetiva e redação, Exame Médico,
Investigação Social, Prova de Aptidão Física, Avaliação
Psicológica e Curso de Formação.
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
001/2022, tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos diversos de padaria, em
atendimento as necessidades das diversas secretarias municipais, que será realizado no dia 21 de janeiro de 2022, às
09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de
janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
002/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 21 de janeiro de 2022, às
14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de janeiro de 2022. Pregoeiro:
Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 26 de janeiro de 2022 às 9:00 horas na modalidade Tomada de Preços
n° 001/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma da
Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de obra
e serviços de engenharia de Urbanização/Requalificação de vias públicas no município de Caculé/BA, objeto do Convênio P+B
nº 885642/2019-PMC/MDR, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. Aos interessados, o Edital estará
à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais
informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das
07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Caculé/BA, 10 de janeiro de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - ID Nº 917136 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 001/2022, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento
de serviços de internet trânsito de dados IP (link dedicado) full duplex fibra ótica, com INSTALAÇÃO da rede, para atender as
secretarias Municipais de Caculé, conforme especificações constantes do termo de referência - Anexo I deste edital, que será
realizado no dia 25 de janeiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 11 de janeiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021 - SRP - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/
2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna
público que, o Pregão Eletrônico nº 026/2021, realizado no dia 06 de janeiro de 2022 às 09h00min, através da plataforma
www.licitacoes-e.com.br, cujo o objeto era o Registro de Preços para a aquisição futura/eventual de gêneros alimentícios, em
atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, conforme quantidades, condições e especificações
constantes neste Edital e seus anexos, restou-se FRACASSADA em razão da inabilitação/desclassificação dos participantes
que acudiram o certame, por não atenderem todas as exigências do instrumento convocatório. Caculé/BA, 12 de janeiro de 2022.
Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Presencial nº 003/2022,
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte
na área de licitações deste Município, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização do SRP - Sistema de Registro
de Preços e suporte, apoio, acompanhamento ao Pregão Eletrônico e serviços de alimentação do SIGA da parte de licitações
e contratos, conforme especificações constantes do termo de referência - Anexo I deste edital, que será realizado no dia 31 de
janeiro de 2022, às 10h30min, na sede desta Prefeitura, estabelecida à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP:
46.300-000. Aos interessados o Edital e mais informações junto ao setor competente por meio do e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 18 de janeiro de 2022. Pregoeiro:
Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - ID Nº 918293 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 002/2022, tendo como objeto a Contratação de pessoa jurídica ou física para execução
de serviços do transporte escolar do Município de Caculé, menor preço por item/linha, conforme especificações constantes do
termo de referência - Anexo I deste edital, que será realizado no dia 31 de janeiro de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 001/2022 SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP, acondicionado em botijão de 13 kg, destinados a necessidade
das Secretarias e as Escolas municipais para o preparo da merenda escolar. Entrega das Propostas: a partir de 13/01/2022 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/01/2022 às 08:30h 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. 12/01/2022. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 038/2021 - UASG: 983339 - A Prefeitura Municipal de Aracatu informa
que o Processo Pregão Eletrônico 038/2021 cujo OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios necessários para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para os alunos matriculados
na rede municipal de ensino deste município de Aracatu - Bahia. Está suspenso a abertura das Propostas, visto o ajuste
necessário na Planilha Orçamentária. Aracatu. 13/01/2022. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 - Tipo: Contratação Direta. Abertura: 26/01/2022, às 10h:00, hora local. Objeto:
Contratação de empresa para a prestação de serviços de comunicação com divulgação e informação das ações administrativas
do Município de Aracatu-BA em blog. As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br.
Informações: (77)3446-8500, James Porto Brito, Presidente da CPL. Aracatu-BA, 20 de janeiro de 2022. JAMES PORTO BRITO
- Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 002/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para
eventual aquisição de materiais consumo (papelaria), para manutenção das secretarias e setores da prefeitura de Aracatu.
Entrega das Propostas: a partir de 21/01/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/02/2022
às 08:30h 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. 20/01/2022. Tobias Costa
da Silva - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 003/2022 - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE PORTE PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS
VICINAIS, LIMPEZA E ABERTURA DE AGUADAS NESTE MUNICÍPIO. Entrega das Propostas: a partir de 21/01/2022 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/02/2022 às 08:30h 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. 20/01/2022. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

AVISO DE LICITAÇÃO  - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 038/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios necessários para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE para os alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município de Aracatu - Bahia. Entrega das Propostas:
a partir de 21/01/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/02/2022 às 10:30h 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. 20/01/2022. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu,
no uso de suas atribuições e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi homologada a Dispensa de Licitação de n° 001/2022
à empresa TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, inscrita no CNPJ: 40.166.353/0001-80, com o objetivo de
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria na implantação das rotinas do e-Social e
acompanhamento e suporte ao Setor Contratos do Poder Legislativo Municipal. Ituaçu - Bahia, 11 de janeiro de 2022. JOSÉ
CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de assessoria e consultoria na implantação das rotinas do e-Social e acompanhamento e suporte ao Setor Contratos do Poder
Legislativo Municipal. EMPRESA: TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - CNPJ: 40.166.353/0001-80. VALOR
GLOBAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). VALOR MENSAL: R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta
reais). BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a
presente RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ituaçu - Bahia, 11 de janeiro de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY
BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

EXTRATO DO RESUMO DE INEXIGIBILIDADE - A Comissão Permanente de Licitação torna público, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93, o ato de Inexigibilidade 001/2022, Processo Administrativo 001/2022. Objeto: Execução de Serviços de Assessoria
e Consultoria Jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Eventualmente
poderá a Contratada defender os interesses da Câmara em primeira instância, dada a necessidade da Contratante, se o objeto
da causa versar sobre matéria da especialidade profissional da Contratada. Contratada: GRACIELLA ROCHA SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito particular, inscrita no CNPJ nº 41.705.338/0001-26, com sede na Rua
Senhor do Bonfim, 78-A, Centro de Livramento de Nossa Senhora – Bahia – CEP 46140-000. Valor da Contratação: R$ 65.160,00
(sessenta e cinco mil cento e sessenta reais). Livramento de Nossa Senhora, 19 de janeiro de 2022. Gabriel Alves Pires -
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Presidente da Câmara de Vereadores De Livramento de Nossa Senhora, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar
a decisão da Comissão Permanente de Licitação referente ao ato de Inexigibilidade 001/2022, Processo Administrativo nº 001/
2022. Objeto: Execução de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica especializada junto ao Legislativo Municipal, no
âmbito administrativo e no âmbito judicial. Eventualmente poderá a Contratada defender os interesses da Câmara em primeira
instância, dada a necessidade da Contratante, se o objeto da causa versar sobre matéria da especialidade profissional da
Contratada. Contratada: GRACIELLA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito particular,
inscrita no CNPJ nº 41.705.338/0001-26, com sede na Rua Senhor do Bonfim, 78-A, Centro de Livramento de Nossa Senhora
– Bahia – CEP 46140-000. Contratação: R$ 65.160,00 (sessenta e cinco mil cento e sessenta reais). Livramento de Nossa
Senhora, 19 de janeiro de 2022. Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - Processo Administrativo n° 001/2022, Inexigibilidade n° 001/2022. Contratante:
Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, CNPJ nº 16.415.127/0001-01. Contratada: GRACIELLA ROCHA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito particular, inscrita no CNPJ nº 41.705.338/0001-26, com
sede na Rua Senhor do Bonfim, 78-A, Centro de Livramento de Nossa Senhora – Bahia – CEP 46140-000. R$ 65.160,00 (sessenta
e cinco mil cento e sessenta reais). Vigência: 19/01/2022 a 31/12/2022. Livramento de Nossa Senhora, 19 de janeiro de 2022.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a aquisição de
combustível tipo gasolina e óleo diesel S10 para abastecimento dos veículos integrantes da frota da Câmara Municipal de
Brumado, cujas quantidades e especificações encontram-se descritas no termo de referência anexado ao instrumento convocatório.
O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado
através do email: secretaria@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias
Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á
no dia 28 de janeiro de 2022, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial da Câmara
Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453- 8601. Brumado-BA, 13 de janeiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA -
Portaria nº 04/2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2021 - A CPL torna público aos interessados que a 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 e 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, foi declarada DESERTA face à total ausência de interessados. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 12.1.22. Josiel Eduardo dos Santos Presidente CPL.

AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022 - A CPL torna público aos interessados
que se realizará licitação; Modalidade Dispensa Eletrônica nº 11/22-PA 22/22. SEM DISPUTA. Menor Preço por Lote. Objeto:
Chamada Pública nº 1/22, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural,
necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação, no Município de Condeúba/
BA, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através
da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para o ano letivo
de 2022. Os interessados que atenderem às exigências do edital deverão apresentar os documentos de habilitação e projeto
de venda de 19.1.22 a 9.2.22 até às 8:30h; Disputa: 9h do dia 9.2.22 - horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO
EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS: www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor
de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 918152 ou na
integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial).
Condeúba, BA - 19.1.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente - CPL.

AVISO DE SUSPENSÃO - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2022 - ID N° 918152
- A CPL torna público aos interessados a SUSPENSÃO SINE DIE de Dispensa Eletrônica nº 11/22-PA 22/22. SEM DISPUTA.
Menor Preço por Lote. Objeto: Chamada Pública nº 1/22, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, necessários ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE e Mais Educação,
no Município de Condeúba/BA, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a Lei Nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE
Nº 26/2013, para o ano letivo de 2022. Motivo: necessidade de adequação das cotações à Resolução FNDE nº 18/2018. Nova
data de realização do certame será divulgada na imprensa oficial, na forma legal. Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino
Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, e-mail: licitacaocondeuba@gmail.com. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial). Condeúba, BA - 19.1.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº - 01/2022 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para suprir as
necessidades das escolas municipais da sede e zona rural, do município de Ibiassucê - Bahia, através de grupos formais e
informais ou Fornecedores Individuais, conforme art. 18, § 6º da RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38, DE 16 DE JULHO DE 2009 e
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 25, de 4 de julho de 2012 e Resolução CD/FNDE Nº 26/2013 e RESOLUÇÃO/FNDE Nº 04, DE 02/
04/2015. DATA: 14/02/2022. HORÁRIO: 09h. 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 08:00 às 12:00. Ibiassucê, 14 de janeiro de 2022. Lauro Maurício de Azevedo Frotas Presidente da Comissão de
Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022 UASG: 983539 - OBJETO: Contratação de pessoa jurídica
visando a manutenção e o recapeamento asfáltico de vias públicas municipais e estradas, com a utilização de concreto
betuminoso usinado quente - CBUQ, incluindo mobilização e desmobilização, sob o regime de execução indireta, por empreitada
do tipo menor preço global. Entrega das Propostas: a partir de 18/01/2022 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/01/2022 às 09h 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,
17/01/2022. Bruno Almeida Pereira Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022 UASG: 983539 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios
da Merenda Escolar, para suprir as necessidades das escolas municipais da sede e zona rural, deste município de Ibiassucê
- Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 01/02/
2022 às 08h:30min 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, 18/01/2022 Bruno
Almeida Pereira Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 003/2022 - UASG: 983539 - OBJETO: Aquisição de poltronas destinadas
ao auditório da Escola Municipal Anísio Teixeira, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do
Município de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 24/01/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 04/02/2022 às 09h 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,
21/01/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 001/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 31/01/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação
de serviços de Construção da praça Sanguessuga, zona rural do Município, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 002/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 01/02/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação
de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 003/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 02/02/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação
de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 004/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 03/02/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação
de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na saída para Condeúba-Ba, 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.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022  -  A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com
suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros
Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação
Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda
e documentação a partir de 17/01/2022 a 16/12/2022, das 08:00 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da
Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na
Sede da Prefeitura. 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 - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - 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 001/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, 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 27/01/2022 às 08:45h. Início
da sessão de disputa eletrônica: 27/01/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 001/2022, para Aquisição de gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir
as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda e documentação
a partir de 17/01/2022 a 16/12/2022, das 08:00 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura.
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 - Prefeita Municipal.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-
Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018,
Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna
público a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do Pregão Eletrônico nº 001/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de
disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa(s) para Aquisição de Gêneros
Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, para o dia 01/
02/2022, às 10:30h. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 01/02/2022
às 10:15h e Início da sessão de disputa eletrônica para 01/02/2022, às 10:30h. JUSTIFICATIVA: Correção dos valores referenciais
constantes do Anexo I do Edital publicado na edição nº 008/2022 do Diário Oficial do Município. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Demais publicações deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da
Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente,
estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 18 de
janeiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - ID Nº 918425 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 003/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para a confecção de
cadernos, agendas e garrafas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos
professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação deste município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos, que será
realizado no dia 01 de fevereiro de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - ID Nº 918439 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 004/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para a confecção de
cadernos e agendas personalizadas e aquisição de materiais de expediente, destinados a compor o kit escolar dos alunos da
rede municipal de ensino no ano letivo de 2022, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste
município, conforme condições, especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia
01 de fevereiro de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000,
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - ID Nº 918519 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021,
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público
que será realizado o Pregão Eletrônico nº 005/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura/eventual de
gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste município, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2022, às
09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição
na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 19 de janeiro de 2021. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE INTIMAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 207/2021. OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU, EM
CONFORMIDADE COM OS DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDOS NOS PROJETOS BÁSICOS - ANEXO I
DESTE EDITAL. Tendo em vista a manifestação da Comissão Permanente de Licitação deste Município de Ituaçu, acerca da
decisão do Excelentíssimo Prefeito Municipal em face do recurso interposto pela empresa PAVNORTE CONSTRUTORA LTDA,
em cuja decisão houve o acatamento das manifestações e consequente apresentação de documentos pertinentes culminando
com a habilitação da precitada empresa e respectiva classiicação de sua proposta de preços, esta Comissão Permanente de
Licitação não ver óbice ao prosseguimento do certame licitatório em questão. Assim, no uso de minhas atribuições legais, nos
termos dispostos na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, bem como demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie, icam CONVOCADAS as empresas: A F DA SILVA TERRAPLANAGEM E MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
EIRELI desclassiicadas por não cumprirem dispositivos licitatórios, concedendo-lhes o prazo de improrrogável de 5 (cinco) dias
úteis, a partir da publicação desse aviso, para, querendo, apresentar suas manifestações recursais, nos termos legais. Ituaçu/
BA, 11 de janeiro de 2021. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - Portaria nº 002/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de
seu Pregoeiro Oicial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a  realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado
sob o nº 001/2021, Processo Administrativo nº 020/2021, no dia 25 de janeiro de 2022, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão,
na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de força de pneus (borracharia) para manutenção dos veículos e máquinas pertencentes à frota Oicial
do Município de Ituaçu no ano de 2022 atendendo todas as secretarias, conforme especiicações constantes no Termo de
Referência - Anexo I do edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na
Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como
no site: www.ituacu.ba.gov.br, portal da transparência do Município, ou pelo email: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 12
de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de
seu Pregoeiro Oicial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob
o nº 002/2021, Processo Administrativo nº 021/2021, no dia 26 de janeiro de 2022, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão,
na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de Contratação de empresa para
fornecimento de lanches, bolos, salgados e pães para atender às diversas secretarias do município, conforme especiicações
e quantidades constantes no termo de referência, anexo I, do edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações
sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00
e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br (portal da transparência) ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 12 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 3/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de
seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob
o nº 3/2021, Processo Administrativo nº 22/2021, no dia 26 de janeiro de 2022, às 14h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede
da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a Contratação de pessoa jurídica para a aquisição
de gêneros alimentícios, água mineral, materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda das Secretarias e seus
departamentos no decorrer do ano de 2022, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência, anexo I,
do edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no
endereço precitado, de segunda a sexta feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 13 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N°4/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro
Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais,
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 4/2021,
Processo Administrativo nº 23/2021, no dia 27 de janeiro de 2022, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da
Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de Contratação de pessoa física ou jurídica para
aquisição de verduras, legumes, frutas e hortaliças para serem utilizadas na manutenção exclusiva das atividades do Hospital
Municipal Rubens Costa Santos deste Município no decorrer de 2022, conforme especificações e quantidades constantes no
termo de referência, anexo I, do edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará
disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00,
bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 13 de janeiro de 2022. Aleomar
Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de
seu Pregoeiro Oficial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob
o nº 5/2021, Processo Administrativo nº 24/2021, no dia 27 de janeiro de 2022, às 14h:00 na sala da Comissão de Pregão, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, visando a contratação de pessoa jurídica para a
aquisição de óleo lubrificantes veiculares, destinados a atender a manutenção de veículos e máquinas da frota das diversas
secretarias desta municipalidade no decorrer do ano de 2022, conforme especificações e quantidades constantes no termo de
referência, anexo I, do edital. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na
Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como
no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 13 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes
Brito-Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N° 1/2021 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial,
senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas atribuições legais, torna
público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 1/2022, Processo
Administrativo nº 25/2022, no dia 25 de janeiro 2022, às 14h:00m, visando a contratação de pessoa jurídica para a aquisição
de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar das creches e escolas municipais, através do programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme relação, quantitativos e especificações constantes no edital e seus
anexos. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão
no endereço precitado, de segunda a sexta feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:www.ituacu.ba.gov.br
ou pelo e-mail:ituaculicitacao@gmail.com, ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil- BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 13 de
janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2021 - Processo Adm: Nº 214 /2021 - Objeto: Contratação de pessoa
jurídica visando o fornecimento de combustíveis dos tipos gasolina comum, etanol, óleo diesel S10 e óleo diesel para manutenção
dos veículos e máquinas pertencentes à frota Oicial do Município de Ituaçu ou a serviços desta administração no ano de 2022
atendendo todas as secretarias, conforme especiicações constantes no Anexo I do edital. Empresa vencedora do certame:
ADÃO RIBEIRO NETO EIRELI, CNPJ N.º 12.755.827-0001-94. Item 1 - R$ 858.000,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil reais).
Item 2 R$ 921.600,00 (novecentos e vinte e um mil seiscentos reais). Item 3 R$ 1.452.500,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta
e dois mil quinhentos reais). Item4 R$ 53.900,00 (cinquenta e três mil novecentos reais). ITUAÇU - BA, 10 de janeiro de 2022.
ALEOMAR GOMES BRITO - CONDUTOR DE PROCESSOS.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2021 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, por intermédio de
seu Pregoeiro Oicial, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da Portaria nº 003/2021, no uso de suas
atribuições legais, torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob
o nº 7/2021, Processo Administrativo nº 28/2021, no dia 31 de janeiro de 2022, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na
Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº, visando Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços de serviços mecânicos em geral, compreendendo: serviços de funilaria, pintura, instalações elétricas,
lanternagem e solda, para manutenção da frota pertencente a este Município de Ituaçu/BA. O texto integral do edital (contendo
todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE EDITAL - CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 - Objeto: Credenciamento de farmácias para
fornecimento de medicamentos no intuito de atender todo o município. Data: 02/02/2022. Horário: 09 h. Edital e anexos disponíveis
no Centro Administrativo de Jacaraci no horário de 08 às 12 h de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77)
3466-2151. Jacaraci, 20 de Janeiro de 2022. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - Objeto: Contratação da prestação de serviços de coleta de lixo,
conforme especificações do edital e anexos. Data: 01/02/2022. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos no Setor de Licitações, no Centro Administrativo de Jacaraci, Praça
Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 14:00 h de segunda a sexta. Site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone:
(77) 3466-2151. Jacaraci, 20 de Janeiro de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 918893 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - Processo de Administrativo n.º 006/2022. Modalidade:
Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de transporte escolar do Município de
Mortugaba, para a condução dos alunos matriculados na rede de ensino de Mortugaba, em complemento aos serviços prestados
pela frota própria do Município, conforme especificações deste edital e de seus anexos. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 04 de fevereiro de 2022, às 09:00horas, 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. 21 de janeiro
de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO PFOCOAL.

COOPERATIVA DOS APICULTORES, PRODUTOS APÍCOLAS E DERIVADOS E
PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DA
REGIÃO DO RIO GAVIÃO E SERRA GERAL - COOPMEL

Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 1.099, Bairro Potosí, Licínio de Almeida, Bahia, CEP 46.330-000.
Telefone: (77)3463-2115; E-mail: coopmel@gmail.com

CPNJ: 08.108.494/0001-34 NIRE: 2940003355-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A COOPMEL - Cooperativa dos Apicultores, Produtos Apícolas e Derivados e produtos da agricultura familiar e economia
Solidária da Região do Rio Gavião e Serra Geral, inscrita no CNPJ: 08.108.494/0001-34, localizada na Av. Antônio Carlos
Magalhães, 1099, Bairro Potosí, CEP: 46.330-000, Licínio de Almeida, Bahia, vem através do seu Diretor-Presidente Sr.
Manoel Aparecido Alves Ferreira, CPF: 012.025.925-70, RG: 1007006595 SSP/BA, no uso de suas atribuições estatutárias,
convocar os (as) senhores (as) cooperados (as) que nesta data totaliza 206 cooperados (as), em pleno gozo de suas
obrigações estatutárias, para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no Salão do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Licínio de Almeida - Bahia, situada na Rua Silva Jardim, 6º travessa, Bairro Potosí, CEP: 46.330-
000, nesta cidade, no dia 09/02/2022, em 1ª convocação às 07:00h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados
(as) em 2ª convocação às 07h30m com a presença de metade e mais um dos cooperados (as) e em 3ª e última convocação
às 08:00h, com a presença de no mínimo de 10 (dez) cooperados (as). Respectivamente, para atender às seguintes ordens
do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
I. Resultado das pré-assembléias;
II. Prestação das contas dos órgãos da Administração referente aos exercícios de
2020 e 2021, compreendendo o relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo de Conta
de Sobras e Perdas e Parecer do Conselho Fiscal;
III. Destinação das sobras ou perdas apuradas;
IV. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
V. Eleição e posse dos componentes do conselho de administração;
VI. Eleição e posse para renovação de pelo menos 2/3 do Conselho Fiscal;
VII. Outros assuntos de interesse social.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
I. Exclusão e Inclusão de cooperados;
II. Aprovação do plano de atividade para exercício de 2022.

Licínio de Almeida, 20 de janeiro de 2022.

Manoel Aparecido Alves Ferreira
Diretor Presidente

feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br , ou pelo e-mail:
ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 18 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - O MUNICÍPIO DE
ITUAÇU, por intermédio de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da portaria nº 002/2021, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento licitatório
na modalidade de CHAMADA PÚBLICA autuado sob o nº 001/2022, Processo Administrativo nº 027/2021, no dia 08 de fevereiro
de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto
Gil, s/nº com objetivo da aquisição de gêneros alimentícios oriundos de agricultura familiar destinados à manutenção da
merenda escolar das creches e escolas municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme
especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório. O texto integral do
edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações 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 (portal da transparência),
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 19 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, por intermédio de seu Presidente da
Comissão Permanente de Licitações, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 002/2021, no uso
de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
autuado sob o nº 8/2022, Processo Administrativo nº 29/2021, no dia 01 de fevereiro de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de
Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo da contratação de Pessoa
Jurídica para aquisição de leites com fórmulas especiais e suplementos destinados às pessoas que necessitam de uso de nutrição
especial conforme especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento Convocatório.
O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de Licitações 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,
pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 20 de janeiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Presidente CPL.
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RUI COSTA AUTORIZA OBRAS DE
INFRAESTRUTURA, RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM

E REFORMA DE COLÉGIO EM JUSSIAPE

Nesta quarta-feira (12), o governador Rui Costa
(PT) visitou o município de Jussiape, na região da
Chapada Diamantina, onde autorizou o início das
obras de modernização do Colégio Estadual Horácio
de Matos. Ele também assinou ordem de serviço para
construção dos sistemas simplificados de abaste-
cimentos de água das localidades de Pitombeira e
Buracão. Somadas, as obras totalizam mais de R$ 6,5
milhões em investimentos.

"Hoje é um dia de muitos anúncios. São obras
de abastecimento de água e obras para consertar o
que a chuva destruiu. Apoio ao município para
recuperar as estradas vicinais, mas também obras de
infraestrutura urbana, como pavimentação e praça. E
uma obra que muda a vida das pessoas que é a
questão da educação. Vamos fazer a ampliação e a
requalificação da escola estadual", afirmou o
governador.

Na ocasião, Rui ainda visitou a barragem Duas
Ilhas, danificada pelas fortes chuvas na região, para
a qual autorizou obras de recuperação no valor de
R$ 1,5 milhão. O governador também deu por
entregue os sistemas integrados de abastecimento
de água nas localidades de Cruz e Confins, que
beneficiam 208 famílias, e a pavimentação em
paralelepípedo com drenagem superficial nas ruas
Alto do Bomfim e 15 de Novembro, no distrito de
Caraguataí, além das ruas 1,2,3 e 4, no Povoado da

SOMADAS, AS OBRAS TOTALIZAM MAIS DE R$ 6,5 MILHÕES EM
INVESTIMENTOS. A BARRAGEM DUAS ILHAS FOI DANIFICADA PELAS
FORTES CHUVAS E SERÁ RECUPERADA (FOTO: MANU DIAS / GOVBA)

Cruz. Juntas, as entregas representam mais de R$ 950
mil em recursos.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

As obras de modernização do Colégio Estadual
Horácio de Matos contemplam a implantação de
auditório, refeitório, biblioteca, campo society com
arquibancada e pista de atletismo, quadra
poliesportiva coberta com vestiário, guarita, subestação,
acessibilidade e paisagismo.

ABABABABABASASASASASTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTTECIMENTO DE ÁO DE ÁO DE ÁO DE ÁO DE ÁGUAGUAGUAGUAGUA

Com um investimento de R$ 929 mil, as obras
dos sistemas simplificados de abastecimentos de água
das localidades de Pitombeira e Buracão serão
executadas pela Companhia de Engenharia Hídrica
e Saneamento (Cerb), vinculada à Secretaria de
Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (Sihs).
O serviço vai beneficiar 95 famílias e tem previsão
de conclusão para junho de 2022.

Rui autorizou ainda o processo licitatório para
construção do sistema integrado de abastecimento
de água da localidade de Olhos D'Água. O
empreendimento será alimentado por um poço
tubular perfurado pela Cerb. Quinze famílias que não
têm acesso à água potável nas torneiras serão

beneficiadas. O prazo de conclusão da obra será de
120 dias.

INFRAESINFRAESINFRAESINFRAESINFRAESTRUTURATRUTURATRUTURATRUTURATRUTURA

Na visita ao município, o governador também
autorizou mais de R$ 1,9 milhão em convênios com
a prefeitura que contemplam a reforma, ampliação e
aquisição de equipamentos para a Casa de Farinha
da comunidade de São José; a implantação de
iluminação no Estádio Municipal Ordelange Novais
Pereira; a construção de uma ciclovia no pórtico de
entrada da cidade; assim como a pavimentação em
paralelepípedo das ruas Alto do Bonfim, Abaíra, Dom
Pedro 1 (trechos 1 e 2), Lajedo e ACM, no povoado
de Caraguataí, e as travessas Boa Vista e Dr. Procópio.
Foi firmado ainda um convênio para a aquisição de
máquinas para a recuperação das estradas vicinais
danificadas pela chuva.

OUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕESOUTRAS AÇÕES

Rui também autorizou a licitação para construção
de um novo pelotão da Polícia Militar e a reforma da
delegacia existente. Foi anunciado ainda que o
município irá receber nove aparelhos de ar-
condicionado para os postos de Saúde da Família da
sede e dos distritos de São José, Caraguataí e Espinho.


