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2ª FASE DO PROJETO 'SAÚDE SEM FRONTEIRAS'
PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE

MAMA FOI REALIZADA EM CACULÉ

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria de
Saúde, e em parceria com o Hospital Nossa Senhora
Aparecida (HNSA), realizou a 2º fase da ação Saúde
sem Fronteiras nessa quarta-feira (09). Nessa fase
houve, de forma itinerante, o rastreamento e exames
de mamografia para identificar possíveis comprometi-
mentos das mamas em mulheres acima de 55 anos.

A primeira fase do evento ocorreu nos dias 04 e
06 de dezembro de 2021 e contou com a parceria
da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab). Ao
todo, foram disponibilizados materiais para atendimento
de cerca de 300 mulheres com idade igual ou superior
a 55 anos. Os exames realizados têm o objetivo de
rastrear mulheres que podem ter algum resultado que
indique algum comprometimento da mama.

A Secretaria de Saúde explica que o mapeamento
das pacientes começa ainda nas Unidades de Saúde
da Família (USFs), por meio das Agentes Comunitárias
de Saúde, que listam as mulheres residentes em suas

A 1ª FASE OCORREU EM DEZEMBRO DE 2021 E CONTOU COM A PARCERIA
DA SESAB. AO TODO, CERCA DE 300 MULHERES COM IDADE IGUAL OU

SUPERIOR A 55 ANOS FORAM ATENDIDAS. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

áreas de atuação, de acordo com o encaixe nos perfis
para realização da mamografia, que ocorre de forma
gratuita através da ação. Nessa 2º fase, uma punção
para biopsia foi realizada, complementando o serviço
de diagnóstico e confirmando a necessidade de
ações como essa. A partir dos resultados das
mamografias obtidos na 1ª fase, foram identificadas
as usuárias que se encontravam em situação suspeita
e que necessitariam de exames complementares para
a pacificação do diagnóstico. As pacientes
identificadas realizaram na quarta-feira (09), no
Hospital Nossa Senhora Aparecida, exames de
ultrassom e, quando necessário, coleta de material
para biópsia, para saber sobre o estado de saúde e a
necessidade ou não de tratamento específico.

Em nota, a pasta destaca que "a iniciativa é de
grande importância, pois quanto mais cedo é dado
o diagnóstico e identificado o problema, mas eficaz
é o tratamento e maiores são as chances de cura.

Muitas famílias, principalmente aquelas em situação
de vulnerabilidade, têm dificuldades em obter
informações a respeito dos problemas de saúde que
afetam a sociedade, ou ainda de custear exames de
diagnóstico que muitas vezes são caros e não cabem
no orçamento familiar". Além disso, "A estratégia do
evento se mostra muito promissora, já que, ao invés
das pacientes buscarem os serviços de saúde para
diagnóstico e tratamento dos problemas que as aflige,
dessa vez foi a equipe de saúde do município de
Caculé que foi ao encontro das mulheres em situação
de risco. Como nem todas as mulheres estão
preparadas para identificar um problema como esse
por si mesmas, a ação Saúde sem Fronteiras -
Rastreamento do Câncer de Mama - Estratégia
Itinerante acaba por auxiliar a população e equipe
de saúde quanto ao diagnóstico que, se revelado
com a agilidade necessária, oferece maiores chances
de bom prognóstico", ressalta.
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UBS DE UBIRAÇABA TEM OS MELHORES
INDICADORES DE DESEMPENHO DA

ATENÇÃO BÁSICA EM BRUMADO

Nessa terça-feira (08), a Prefeitura de Brumado,
através da Secretaria Municipal de Saúde,
parabenizou a Unidade Básica de Saúde (UBS)
Raimundo Fernandes, localizada no Distrito de
Ubiraçaba, na zona rural, que obteve os melhores
Indicadores de Desempenho da Atenção Básica
no Município no terceiro quadrimestre de 2021.

Os indicadores de desempenho são metas de

OS INDICADORES SÃO METAS DE QUALIDADE DEFINIDAS PELO SUS COM
BASE NAS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. ESSES INDICADORES

DEVEM SER ALCANÇADOS PELAS ESF. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

qualidade definidas pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) com base nas necessidades de saúde da
população. Esses indicadores devem ser alcan-
çados pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) que
atuam nos postos de saúde dos municípios, informou
a pasta, destacando ainda que "o objetivo é garantir
um atendimento mais eficiente, mais qualidade, maior
adesão aos tratamentos e intervenções propostas

pelas equipes e maior resolutividade."
O titular da pasta, secretário Claudio Feres,

que também parabenizou a UBS de Ubiraçaba em
suas redes sociais, explica que Avaliação dos
Indicadores de Desempenho é realizada a cada
quadrimestre e disponibilizada pelo Sistema de
Informação da Atenção Básica (SISAB), do
Ministério da Saúde.
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PREFEITURA DE LICÍNIO DE ALMEIDA CONTRATA
MÉDICA NEFROLOGISTA NASCIDA EM CACULÉ

A Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida
contratou recentemente a médica nefrologista Dra.
Glivia Renata Novaes para atender a sua população.
Dra. Glivia é natural da cidade de Caculé e atualmente
é Médica Nefrologista do Corpo Técnico da Clínica
de Nefrologia SARE, na cidade de Itapetinga e atende
na Clínica Bem Viver, na cidade de Caculé, onde
atua como Clínica Geral e na prevenção, diagnósticos
e tratamento das doenças renais a exemplo de
insuficiência renal crônica, insuficiência renal aguda,
glomerulopatias, lúpus com acometimento renal,
doença renal policística, infecções do trato urinário,
síndrome nefrótica/nefrítica, complicações renais do
diabetes, hipertensão arterial sistemática, complicações
renais do diabetes.

CONHEÇA UM POUCO MAISCONHEÇA UM POUCO MAISCONHEÇA UM POUCO MAISCONHEÇA UM POUCO MAISCONHEÇA UM POUCO MAIS
DDDDDA HISA HISA HISA HISA HISTTTTTÓRIA DE DRA. GLIVIAÓRIA DE DRA. GLIVIAÓRIA DE DRA. GLIVIAÓRIA DE DRA. GLIVIAÓRIA DE DRA. GLIVIA

Dra. Glívia Renata Novaes é natural da cidade
de Caculé, onde estudou os primeiros anos em
colégio público da cidade. Após um período
estudando na cidade de Vitória da Conquista, foi
aprovada no vestibular para o Curso de Medicina
na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), na
cidade de Ilhéus, um dos vestibulares mais
concorridos do Estado da Bahia. Ela ingressou na
UESC com apenas 18 anos de idade e com apenas
23 anos se formou em medicina. Aos 25 anos de
idade concluiu a primeira especialização em Clínica
Médica pelo Complexo Hospitalar da Santa Casa de
Misericórdia, na cidade de Itabuna. Aos 27 anos
concluiu a segunda especialização em Nefrologia,
tendo sido aprovada em seleção pública para
residência em Nefrologia no Complexo Hospitalar
Professor Edgard Santos/ Hospital da UFBA, em
Salvador.

Filha do Sr. Ademar (Nenga) e da Sra. Neuza,
que é agente comunitária concursada no Município
de Caculé, irmã de Gleice, formada em matemática
pela UESB, Dra. Glivia Renata viveu os primeiros anos
de sua vida na Zona Rural denominada de "manino",
depois a família passou a residir na sede do município

DRA. GLIVIA RENATA NOVAES FEZ O CURSO DE MEDICINA NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL SANTA CRUZ (UESC) E RESIDÊNCIA EM

NEFROLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA).

de Caculé, no Bairro Alto do Cruzeiro, onde vivem
até os dias atuais.

A trajetória dessa profissional revela uma história
de sucesso pessoal e profissional demostrando que
o sonho de uma criança em se tornar médica é

possível de ser realizado quando se busca alcançar
seus sonhos com esforços, estudos e dedicação. E é
com todo o seu profissionalismo, dedicação,
atendimento humanizado e competência técnica que
atende à população.
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GAUDÊNCIO TORQUATO

O brasileiro não tem a convicção de um anglo-
saxão, para quem pau é pau, pedra é pedra.
Dependendo do momento e das circunstâncias o
pau pode ter a consistência de pedra a ponto de o
homo brasiliensis jurar diante de um tronco de
madeira que se deparou com uma dura rocha. Essa
característica tem raízes no DNA do nosso povo,
alegre e acolhedor, flexível e adaptável aos momentos.

Somos um povo de paz. Que procura harmonizar
posições, tirando proveito das situações, piscando à
direita e à esquerda. Não somos de pegar forte no
trabalho, dizem. Conta-se, até, a historinha do
brigadeiro Eduardo Gomes (UDN), em seu primeiro
comício, no Largo da Carioca, no RJ idos de 1945:
"brasileiros, precisamos trabalhar". Do meio do povo,
um ouvinte gritou: "vixe, já começou a perseguição".
O comício quase acabou.

O fato é que não cultivamos a semente das
convicções. Somos afeitos às imprecisões. "Quantas
horas o senhor trabalha por semana"? "Mais ou menos
36 horas". "O senhor é católico"? "Sou, mas não vou
à missa". Petrolina não viu, até hoje, uma gota de
petróleo de sua terra, nem Petrolândia ali perto. Quem
leu Jorge Amado chega à conclusão de que a Bahia
de Todos os Santos deveria ser apropriadamente
chamada de Bahia de Todos os Pecados.

Já o gordo pernambucano Ascenso Ferreira, genial
intérprete da nossa cultura, cantava: "Hora de comer
- comer! Hora de dormir - dormir! Hora de vadiar -

O ELEITOR-MUTANTE
vadiar! Hora de trabalhar? - Pernas pro ar que
ninguém é de ferro!"

Nada por aqui é definitivo. Há sempre um
acréscimo, um "porém", um drible dando curvas no
foco das interlocuções. No terreno da teatralização
política, isso é mais frequente. Daí a flexibilidade que
mede as condutas do eleitor brasileiro. Não temos
mais a lealdade que se via nos tempos da UDN e do
PSD, partidos que dominaram a cena no passado.
Há, hoje, uma intermediação de fatores a influir na
decisão do eleitor. O eleitor sobe à gangorra por
meio de alguns empuxos. O primeiro é o bolso,
garantido por um emprego ou adjutório com o qual
possa ajudar a família. O segundo fator é a proximidade
com o candidato, aqueles com melhores condições de
suprir as demandas. O eleitor faz comparações. O
terceiro é o discurso do candidato, aquilo que o
diferencia de outros e que também tem condição de
ser avaliado: será que este candidato fará mesmo o
que promete? Por isso, o candidato deve demonstrar
os meios para a execução de suas promessas.

A seguir, aparece o grupo de referências, as
entidades e lideranças respeitadas da região, cujas
opiniões sobre os perfis são ouvidas e respeitadas.
A própria maneira de o candidato se apresentar -
formas de vestir, de se locomover (a pé, de carro), de
gesticular e se mover em palanques - chama a
atenção. O espalhafato, nesses tempos mais tristes e
de prevenção - afasta.

O Brasil da pandemia é capaz de encher as ruas
com gente clamando por mudanças, o que funcionará
como aríete contra os espetáculos falsos da política.
O eleitor está mais apurado, mais exigente, mais
desconfiado. As pesquisas mostram a inclinação do
eleitorado para as mudanças. O alto índice de rejeição
dos dois principais candidatos revela desinteresse
pela política, um puxão de orelhas nos políticos e
suas práticas. Programas eleitorais mostrando
candidatos como produtos de consumo de massa,
com a imagem construída via efeitos cosméticos,
podem ser um bumerangue.

O que se vê hoje no cenário é um triste retrato
da longa distância que separa os anseios do povo
do discurso dos candidatos. Não existe a menor
conexão entre o recado das massas, esse ativismo
ansioso que corre pelas redes sociais, viagens e falas
vazias dirigidas a pequenos públicos escolhidos pelas
assessorias. Maior prova é este início de campanha
gelado, de acusações recíprocas e desprovido de
engajamento.

Por último, o espírito do tempo, o vento da
mudança. Quando o vento corre para um lado,
ensinava meu saudoso pai, ninguém desvia sua
direção.

Gaudêncio Torquato é jornalista, escritor, professor
titular da USP e consultor político Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog www.observatoriopolitico.org

PARAMIRIM: PM E REPRESENTANTES DE ESCOLA
ACERTAM DETALHES DA IMPLANTAÇÃO DO PROERD

Na quarta-feira (09), o soldado
PM Borba, instrutor do Programa

Educacional de Resistência às Drogas
e a Violência (PROERD), da 46ª

CIPM, esteve na Escola Municipal
Professora Dirlene de Matos

Mendonça, em Paramirim, onde se
reuniu com a Diretora, a

Coordenadora Pedagógica e
Professores da Instituição. Na

oportunidade, foram feitos esclareci-
mentos e repassadas orientações

referentes ao PROERD, que será
desenvolvido a partir do início do

ano letivo 2022. A Unidade Escolar
possui 8 turmas de 5° ano, distri-

buídos nos turnos matutino e
vespertino, com aproximadamente

184 alunos que serão beneficiados
pelo PROERD.

A ESCOLA POSSUI 8 TURMAS DE 5° ANO, DISTRIBUÍDOS NOS TURNOS
MATUTINO E VESPERTINO, COM APROXIMADAMENTE 184 ALUNOS

QUE SERÃO BENEFICIADOS PELO PROERD.  (FOTO: 46ª CIPM)
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ITUAÇU: ‘INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DIANTE DAS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NO CONTEXTO
PANDÊMICO’ FOI TEMA DA JORNADA PEDAGÓGICA

A Prefeitura de Ituaçu, através da Secretaria
Municipal de Educação, realizou a Jornada
Pedagógica 2022, nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro.
Nesta edição, o tema foi 'Inovação pedagógica diante

A ABERTURA DO EVENTO CONTOU COM A PRESENÇA DO PREFEITO
PHELLIPE BRITO (PSD) E DE TODA EQUIPE GESTORA E PEDAGÓGICA DA

REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

das competências socioemocionais no contexto
pandêmico'. Segundo a pasta, a Jornada, tem como
objetivo "promover reflexões e debates em torno das
inovações pedagógicas diante dos fatores socio-

emocionais para a educação básica na atualidade".
A abertura do evento contou com a presença do
prefeito Phellipe Brito (PSD) e de toda equipe gestora
e pedagógica da rede municipal de ensino.

SEBRAE LANÇA PLANO GRATUITO PARA DONOS
DE BARES E RESTAURANTES EM BRUMADO

Por causa dos impactos que o segmento de
alimentação fora do lar sofreu durante o período de
pandemia, o Sebrae, em parceria com o Sicoob,
desenvolveu um plano de atendimento gratuito para
donos de bares e restaurantes em Brumado. O evento
de lançamento do projeto acontece no dia 21 de
fevereiro, às 19h, no Espaço Celebrare.

Com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Brumado, as instituições se reuniram para
pensar em soluções de apoio e assessoramento ao
segmento. Segundo Jéssica Lopes, analista do Sebrae
em Brumado, durante a reunião, o segmento de
alimentação fora do lar foi apontado como um dos
mais prejudicados pelo período de pandemia. "Nos
reunimos no ano passado com a CDL para avaliar
quais setores teriam sido mais afetados pela pandemia
e, de imediato, apontaram o segmento de alimentação
fora do lar. Muitos empresários passaram mais de
seis meses de portas fechadas, só na primeira onda
da pandemia", relembrou a analista.

O evento de lançamento do plano de aten-
dimento terá a participação do palestrante Caio
Viana, que vai compartilhar sua experiência no

atendimento do serviço de alimentação fora do lar.
Durante o encontro, será apresentado também o
cronograma do projeto a ser desenvolvido com os
empresários nos próximos meses.

Encontro de proprietários de bares e restaurantes:
dia 21/02/2022, às 19h, no Espaço Celebrare -
Rua Cel, R. Marcolino Rizerio - Centro, Brumado. Mais
informações: (77) 3441-3699 / (77) 99979-3976.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Um grande orientador espiritual diz assim: aquilo
de que foges e aquilo que deseja ardentemente
estão, ambos, em teu íntimo. Percebo aqui, aquilo de
que foges e aquilo que desejas está dentro de ti.
Realmente muitas pessoas estão fugindo de si
mesmas, fogem de suas cidades, de seus sentimentos
de culpa, fogem de situações ameaçadoras e de
conflitos com os outros, mas tudo aquilo de que
fogem está dentro delas. Não conseguem fugir de si
mesmas, pois carregam tudo junto; o problema vai
junto. Muitos até mudam de lugar achando que os
problemas vão ficar aonde estavam. Não! Se você
não resolve dentro de você, os problemas vão junto.
Isto me lembra do homem que procurava fugir de
sua sombra, aumentou a velocidade da corrida para
livrar-se da sombra, mas sempre que olhava ao seu

TUDO ESTÁ EM VOCÊ
redor encontrava a sombra em algum lugar. Não
conseguia desembaraçar-se dela. Continuou
correndo como louco até cair morto.

Também nós não conseguimos livrar-nos
daquilo que fugimos. Nós o levamos conosco, está
dentro de nós! Fugir, estafar-se, não leva a nada.
Não é dessa maneira que vamos conseguir êxito.
Só nos res ta uma sa ída ,  f ica r  parados e
reconciliarmos com aquilo que está dentro de nós.
O primeiro passo da reconciliação consiste em
nos harmonizar com aquilo que nós queremos
fugir, perceber o que é e perdoar, reconciliar-se
com esta realidade. O segundo passo consiste
em vol ta r-se car inhosamente para o que
rejeitamos reiteradamente em nós. Isso faz parte
de mim, é uma parte minha e também esta parte

será amada. Mas não é só este reflexo de medo
que está em nós e nos move, mas também o desejo
ardente, o desejo ardente de pátria segurança e
amor absolutos.

Não podemos matar o desejo ardente em nós.
Ele é a pegada que Deus imprimiu em nosso coração
para que nos lembrássemos dele. O desejo que está
dentro de nós, ardente, é uma força que nos
transporta para além do mundo. Aquilo que
desejamos ardentemente já está em nós. Desejamos
sucesso, amor, estima, paz... e isso tudo está dentro
de nós. Começamos a dizer com tranquilidade: tudo
está dentro de mim e eu não posso fugir, preciso
sim melhorar e reconciliar-me com tudo aquilo que
está em mim. Assim a vida flui e tudo melhora. Pense
nisso e se reconcilie consigo mesmo.

GUAJERU: EX-PREFEITO GIL ROCHA TEM
CONTAS APROVADAS PELO TCM

Em sessão realizada nessa quinta-feira (10), os
conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM-BA) aprovaram as contas da Prefeitura
de Guajeru relativas ao ano de 2020, que estão sob
a responsabilidade do ex-prefeito Gilmar Rocha
Cangussu (PSD). Com isso, Gil Rocha completou os
seus 8 anos de governo a frente da Prefeitura de
Guajeru com todas as contas aprovadas pelo Tribunal.

Em publicação em suas redes sociais, Gil destaca
que "Isso significa dizer que, o trabalho realizado
em favor do povo Guajeruense sempre esteve no
caminho certo, priorizando as políticas públicas
essenciais para uma melhor qualidade de vida para
os munícipes", além de pautar "a gestão com
responsabilidade e seriedade."

O ex-prefeito parabeniza o trabalho das Secretarias
Municipais, da Assessoria Contábil, do Controle
Interno do Município e da Assessoria Jurídica, que
realizaram um "trabalho organizado e incansável",
destacando "o cumprimento de todos índices
constitucionais e deixando saldo para 2021 de mais
de R$ 4,5 milhões".

"Durante os meus dois mandatos me dediquei e
trabalhei incessante para transformar Guajeru. Foram
inúmeras conquistas para melhorar a qualidade de
vida dos Guajeruenses. A vida política passa, mas o
importante é deixar um legado bom para a nossa cidade.
Todo o trabalho foi fruto de planejamento com uma
equipe comprometida. Por isso, hoje é um dia muito
importante e agradeço a todos que estiveram comigo
nessa jornada", declarou Gil Rocha.

O TCM-BA APROVOU A CONTA DE TODOS OS ANOS DOS DOIS MANDATOS
DO EX-PREFEITO GIL ROCHA, QUE ESTEVE A FRENTE DA PREFEITURA DE

GUAJERU DE 2013 A 2016 E DE 2017 A 2020.
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GOVERNO DO ESTADO HOMOLOGA SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA EM ITUAÇU E IBOTIRAMA

O Governo do Estado da Bahia
homologou o Decreto Municipal 09/
2022 da Prefeitura de Ituaçu e o
Decreto Municipal 06/2022 da
Prefeitura de Ibotirama, que reconhecem
as situações de emergência em
decorrência das intensas chuvas e
inundações que atingiram esses
municípios, respectivamente. Os
Decretos 21.124 e 21.125, ambos de
2022 e assinados pelo governador
Rui Costa (PT) e pelo Secretário da Casa
Civil, Celso Mello, foram publicados na
edição desta terça-feira (08) do Diário
Oficial do Estado (DOE-BA).

EM ITUAÇU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECORRE DAS CHUVAS
INTENSAS, ENQUANTO EM IBOTIRAMA DECORRE DAS INUNDAÇÕES.

(FOTO: ITUAÇU / REPRODUÇÃO / INFORME BARRA)

PREFEITURA DE BRUMADO E MAP- PAM DISCUTEM
DETALHES PARA INAUGURAÇÃO DO PRESÍDIO

Na sexta-feira (04), o prefeito
Eduardo Vasconcelos e o secretário
municipal de Educação, João Nolas-
co, receberam o diretor Edmundo
Memeri Dumet e a coordenadora
Márcia Novais, da empresa MAP -
Grupo Presídio de Administração
Moderna (PAM), para discutir a
melhor data para inauguração do
Conjunto Penal de Brumado. Na
reunião, também foram discutidos
aspectos fundamentais acerca do
sistema de educação que será
implantado na unidade prisional
para os detentos. Nesse sistema
está previsto que o Município
disponibilizará profissionais da
educação para ministrar aulas aos
detentos no próprio presídio por
meio do Educação de Jovens e
Adultos - EJA Prisional.

ALÉM DA DATA DE INAUGURAÇÃO, TAMBÉM FOI DISCUTIDO COMO
FUNCIONARÁ O EJA PRISIONAL DENTRO DO CONJUNTO PENAL DE

BRUMADO. (FOTO: DIVULGAÇÃO / PREF. DE BRUMADO)
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IBIASSUCÊ: ENCONTRO VIRTUAL REALIZADO
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DISCUTIU EVASÃO E ABANDONO ESCOLAR

A Secretaria Municipal de Educação de
Ibiassucê realizou no último dia 27 de janeiro
um encontro síncrono pela plataforma Google
Meet para apresentar os resultados de acom-
panhamento do programa Busca Ativa Escolar da
rede municipal de ensino e a socialização dos
dados obtidos sobre evasão e abandono escolar
do ano letivo de 2021.

O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ADERIU AO PROGRAMA BUSCA ATIVA
ESCOLAR EM 2017. (TEXTO/FOTO: AUGUSTO JACKSON/DIVULGAÇÃO)

O encontro, que contou com a participação de
representantes das áreas de Educação, Saúde e
Assistência Social e de membros do Conselho Tutelar,
teve como objetivo intensificar as ações que já estão
sendo realizadas desde a adesão ao programa em
14/06/2017 para que se possa avançar cada vez
mais no enfrentamento da exclusão escolar e na
concretização da educação como direito de todos.

A Supervisora Escolar, Nilva Camargo, falou sobre
a importância da identificação, registro, controle e
acompanhamento de crianças e adolescentes que
estão fora da escola ou em risco de evasão. Por
meio da Busca Ativa Escolar, esses dados concretos
possibilitarão planejar, desenvolver e implementar
políticas públicas que contribuam para a garantia de
direitos de meninas e meninos do nosso município.
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EM PIRIPÁ, RUI COSTA AUTORIZA CONSTRUÇÃO
DE ESCOLA E OBRAS DE URBANIZAÇÃO

Mais um colégio estadual será construído na
Bahia, desta vez em Piripá. A licitação da obra foi
autorizada pelo governador Rui Costa, nesta quarta-
feira (09). Na visita ao município, ele também
autorizou convênios entre a prefeitura e a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
(Conder) para pavimentação asfáltica no bairro
Califórnia e para a pavimentação em paralelepípedo
no bairro Horizonte Azul.

O governador ainda autorizou convênio para
construção do novo estádio municipal. Já a
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR) foi autorizada a celebrar convênio com a
prefeitura para a recuperação de estradas vicinais
danificadas pelas chuvas.

"Em toda agenda no interior, seja de água, estrada,
saúde, nós visitamos uma escola para saber o que é
necessário. Com esse conhecimento, nós adotamos
um padrão de escola para a rede estadual que
garanta infraestrutura adequada. Aqui, no Colégio
Estadual de Piripá, as salas são de 36 metros

ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO ESTADUAL, RUI TAMBÉM
AUTORIZOU CONVÊNIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO

CALIFÓRNIA E EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO HORIZONTE AZUL.

quadrados, inadequadas para o ensino e sem espaço
para as práticas esportivas e culturais. No novo
colégio, as dez salas serão de 64 metros quadrados,
e os alunos vão contar com laboratórios, quadra
coberta, campo de futebol society, um auditório no
formato de teatro e refeitório adequado para uma
escola em tempo integral, com cursos profis-
sionalizantes", destacou Rui.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo
Rodrigues, lembrou que o novo colégio em Piripá faz
parte do processo de requalificação da rede física
escolar, realizado pelo governo estadual em todos
os 27 Territórios de Identidade. "Nós já passamos
de 140 escolas novas, mais as modernizações e
ampliações, chegaremos tranquilamente de 500 a
600 escolas. Nossa atual escola em Piripá não tem
os equipamentos necessários nem terreno suficiente
para construir quadra, teatro, refeitório. A Prefeitura
Municipal cedeu um terreno, e vamos licitar uma
nova escola com investimentos em torno de R$ 10
milhões", afirmou o secretário.

DELEGACIA E UNIDADE DA PMDELEGACIA E UNIDADE DA PMDELEGACIA E UNIDADE DA PMDELEGACIA E UNIDADE DA PMDELEGACIA E UNIDADE DA PM

O governador entregou também uma ambulância
tipo van para o município e autorizou o início das
obras de implantação de um sistema simplificado de
abastecimento de água nas localidades de Lagoa de
Cima, Lagoa de Ferreira e Queimadas.

Na ocasião, Rui surpreendeu ao anunciar a
construção de uma nova delegacia e de uma nova
sede para a Polícia Militar. "Eu peço ao prefeito que
consiga um terreno de pelo menos 1.500 metros
quadrados, para ter mais conforto para os policiais e
para a população quando precisar ser atendida
nesses locais".

MAIS AÇÕESMAIS AÇÕESMAIS AÇÕESMAIS AÇÕESMAIS AÇÕES
Nos últimos cinco anos, Piripá recebeu veículos

para as áreas da saúde e agricultura. O município
também é conveniado da policlínica regional de
saúde em Vitória da Conquista. Os investimentos
somados ultrapassam R$ 25,1 milhões.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 03/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público
a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Global, objetivando a aquisição de materiais de
escritório e prestação de serviços com encadernação, para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa, cujas quantidades
e especificações encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo,
poderá ser acessado no site www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através do e-mail: 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 15 de fevereiro 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,
03 de fevereiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA -  PREGOEIRA - Portaria nº 04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE RENOVAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2021 - O Município de Condeúba torna público aos interessados a
RENOVAÇÃO para atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados do Credenciamento nº 1/21
relativo a Chamada Pública nº 2/21-PA 53/21, INEX nº 8/21; Objeto: Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para a
prestação de serviços médicos através de clínicos gerais, especialistas, exames, consultas e procedimentos ambulatoriais,
e profissionais da área de saúde (enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, dentista
e biomédica) para atendimento aos usuários do Sistema da Rede Pública Municipal de Saúde, interessadas em prestar serviços
de saúde nas especialidades médicas descritas, no desenvolvimento e apoio das atividades da gestão plena em saúde do
Município de Condeúba/Bahia. Recebimento da Documentação: a partir de 13.5.21, em dias úteis das 8h às 12h. Edital disponível
em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, através do e-mail
licitacaocondeuba@gmail.com 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 - 7.2.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE RENOVAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 3/2021 - O Município de Condeúba torna público aos interessados a
RENOVAÇÃO para atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados do Credenciamento nº 2/21
relativo a Chamada Pública nº 3/21-PA 81/21, INEX nº 9/21; Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadores de
serviços técnico-profissionais na área da saúde, para realização de Consultas Médicas Especializadas, para cobertura dos
serviços prestados pela rede Municipal de Saúde/Sistema Único de Saúde, à pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal
de Saúde, abrangendo as especialidades atendidas pelas unidades e aquelas que, durante a vigência do credenciamento,
vierem a integrar os serviços disponibilizados pelo Município, para atendimento exclusivo da pactuação entre os municípios
de Condeúba, Cordeiros e Piripá. Recebimento da Documentação: a partir de 9.9.21, em dias úteis das 8h às 12h. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, através do e-mail
licitacaocondeuba@gmail.com 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 - 7.2.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente da CPL.
AVISO DE INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/22 - A CPL torna público aos
interessados, nos termos da Lei 8.666/93, o interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados;
DL nº 17/22- PA 32/22; Objeto: Aquisição de imóvel na cidade de Vitória da Conquista/BA para instalação da Casa de Apoio ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - O Município de Caculé, por intermédio do
Pregoeiro Municipal, torna público para ciência dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo Processo
Licitatório - Pregão Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto é 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, interposto pela empresa Licitante HE-NET TELECOMUNICACOES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.146.090/0001-72, razão pela qual consoante o disposto no artigo 44, § 2º do Decreto
Federal 10.024/2019, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido,
na forma de como estabelece o instrumento convocatório. 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, 01 de fevereiro de 2022. Breno
Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - 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 o CANCELAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº
004/2022, cujo objeto é a aquisição de uniformes escolares padronizados destinados aos alunos da rede municipal de ensino, para o período
letivo de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caculé, de acordo com as especificações constantes
do edital, realizado no dia 28 de janeiro de 2022, em decorrência da constatação de improcedências de fundamental importância no termo
de referência do processo licitatório e considerando a supremacia da interesse público. 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. Caculé/BA, 31 de janeiro de 2022. Pedro Dias da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e, subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que, o Pregão Eletrônico nº 002/2022, realizado nos dias 31/01/
2022 e 01/02/2022, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, cujo o objeto era 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, 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, 01
de fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios
para atender as necessidades da Merenda Escolar no ano letivo de 2022 para os alunos da Rede Pública de Ensino do Município
de Caraíbas-BA conforme especificações do Edital. Tipo: Menor Preço por lote. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário
de Brasília) do dia 14/02/2022, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos e-mails:
licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira - Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 001/2022 - objeto-aquisição de combustíveis destinados ao atendimento do Poder Legislativo Municipal.
Informações e/ou edital na sede da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77
3415-2102. Abertura dia 17 de fevereiro de 2022 às 08:00 na sede da Câmara.Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar
Wanderley Brito- Presidente. Ituaçu - Bahia, 04 de fevereiro de 2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2022 - MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LITAÇÃO Nº 001/2022 CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: TAVARES ASSESSORIA E
CONSULTORIA PÚBLICA. CNPJ: 40.166.353/0001-80. 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. VALOR GLOBAL: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais). VALOR MENSAL: R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos
e cinquenta reais). DATA DE ASSINATURA: 11 de janeiro de 2022. VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - 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° 002/2022
à empresa NILTON FAGUNDES JUNIOR - FÁCIL SISTEMAS, inscrita no CNPJ: 13.927.630/0001-58 no valor global de R$ 4.400,00
(quatro mil e quatrocentos reais), com o objetivo de locação de software de patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores de
Ituaçu. Ituaçu - Bahia, 04 de fevereiro de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - OBJETO: Contratação de empresa do ramo para locação de
software de patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. EMPRESA: NILTON FAGUNDES JUNIOR - FÁCIL
SISTEMAS - CNPJ: 13.927.630/0001-58. VALOR GLOBAL: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 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, 04 de fevereiro de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente
da Câmara de Ituaçu.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2022 - MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2022. CONTRATANTE:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: NILTON FAGUNDES
JUNIOR - FÁCIL SISTEMAS. CNPJ: 13.927.630/0001-58. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para locação de software
de patrimônio para a Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. VALOR GLOBAL: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
VALOR MENSAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais). VIGÊNCIA: Até dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
2002 - Desenvolvimento das Atividades Legislativas. Elemento de despesa: 3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros /
Pessoa Jurídica. Fonte: 0100.000 - Ordinário.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 - 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 007/
2022, tendo como objeto a aquisição de uniformes escolares padronizados destinados aos alunos da rede municipal de ensino,
para o período letivo de 2022, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caculé, de acordo com as
especificações constantes do edital, que será realizado no dia 15 de fevereiro 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados
no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 03 de fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 - 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
008/2022, 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 16 de fevereiro 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 03 de fevereiro de 2022. Pregoeiro:
Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICA - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
consonância com o art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizada um
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de
serviços do transporte escolar do Município de Caculé. Credenciamento por item/linha. Edital ficará aberto para credenciamento
no período de 08/02/2022 a 18/02/2022 das 08:30h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h, na sede desta prefeitura, no Setor de
Licitações e Contratos, no endereço à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000. Edital e Anexos estão
disponíveis no diário oficial no endereço: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br).
O edital permanecerá aberto ate 31/12/2022, para possíveis aditivos de inclusão de novas linhas. Outros atos referentes a este
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 04 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro
- Presidente da Comissão de Licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - ID Nº 920955 - 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 pública
a realização do Pregão Eletrônico nº 008/2022, 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, no dia 17 de fevereiro de
2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.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, 04 de fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
posteriores alterações, torna público que, o Pregão Presencial nº 005/2022, realizado no dia 04 de fevereiro de 2022, na sede
desta Prefeitura, cujo o objeto era a contratação de empresa para aquisição de bolsas padronizadas, confeccionadas com
material PET, para compor o kit escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino, para o período letivo de 2022, em
atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Caculé, de acordo com as especificações constantes do
edital, restou-se FRACASSADA em razão de não haver oferta de preço pelo licitante que satisfizesse o valor de referência do
município. Caculé/BA, 04 de fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em acordo
com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.947/09 e Resolução/CD/FNDE nº 006/2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 16/2021, torna
público a realização de licitação, na modalidade acima especificada, para credenciamento de fornecedores, cujo objeto é a
aquisição exclusiva de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, visando o
atendimento da Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar-PNAE/FNDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, que será realizado no dia 04 de março de
2022, às 10h30min na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição no Portal da Transparência -
Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), informações junto ao Setor de Licitações, 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.
Caculé, 10 de fevereiro de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da CPL.

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 002/2022 - UASG: 983339 - A Prefeitura Municipal de Aracatu
informa que o Processo Pregão Eletrônico 002/2022 cujo OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual
aquisição de materiais consumo (papelaria), para manutenção das secretarias e setores da prefeitura de Aracatu -Bahia.
Está suspenso a abertura das Propostas, visto o ajuste necessário na Planilha do Termo de Referência. Aracatu. 03/02/2022.
Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 004/2021 - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para
eventual aquisição de tubo em concreto e meio fio em concreto para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Aracatu.
Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/02/2022
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. 04/02/2022. Tobias
Costa da Silva - PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022 - Processo de Administrativo
n.º 015/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE
MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 14 de fevereiro de
2022, às 10:30 horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará
recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das
08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 01 de fevereiro de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO – ID 921013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - Processo de Administrativo n.º 019/2022. 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 18 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. 04 de
fevereiro de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de móveis
planejados (sob medida), conforme edital e anexos. Data: 11/02/2022. Horário: 08h00min. Critério: Menor Preço por Lote. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e
Contratos, no Centro Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00
h de segunda a sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 01 de Fevereiro de 2022. João Paulo da
Silva Souza– Pregoeiro.
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2022 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor
Familiar Rural. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/Pnae. Data: 28/02/2022. 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, 01 de fevereiro 2022. João Paulo da Silva Souza. Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamento
de proteção individual e material de proteção coletiva (álcool 70%, borrifador, máscaras, sabonete líquido e papel toalha),
essenciais ao cumprimento do protocolo de prevenção de disseminação da Covid-19 no ambiente escolar, conforme edital e
anexos. Data: 18/02/2022. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Item. Os interessados poderão obter informações e/ou
Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, no Centro Administrativo de Jacaraci,
Praça Gonzagão S/N, Centro, no horário 08:00 às 14:00 h, de segunda à sexta, e-mail: pmjacaraci@hotmail.com, site
www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 08 de Fevereiro de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições
legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 13/
2022, Processo Administrativo nº 35/2022, no dia 11 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 de Contratação de pessoa jurídica para
aquisição de peças destinados aos veículos pertencentes ao Município de Ituaçu 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,
01 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio de
seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições legais
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 14/2022,
Processo Administrativo nº 38/2022, no dia 16 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 de Contratação de pessoa jurídica para aquisição
de materiais diversos de expediente e papelaria para atender as demandas das secretarias do Município de Ituaçu no decorrer do
ano de 2022 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, 04 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio de
seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições legais
torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 15/2022,
Processo Administrativo nº 39/2022, no dia 17 de fevereiro de 2022, às 14h:00, na sala da Comissão de Licitações, na Sede da
Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de pessoa jurídica para aquisição
de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública para atender as demandas das Secretarias Municipais
de Ituaçu, Bahia, 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, 04 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 2/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por
intermédio de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de
procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - SRP autuado sob o nº 2/2022, Processo Administrativo
nº 40/2022, no dia 18 de fevereiro de 2022, às 09h:00, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, com o objetivo de Contratação
de pessoa jurídica para a aquisição de medicamentos e insumos para atender as necessidades das secretarias deste Município,
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 ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 08 de fevereiro
de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 042/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA
DE LICITAÇÃO objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa de opinião pública no Município
de Ituaçu, em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência - Anexo I do referido
Processo Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 11 de fevereiro de 2022, às 14:00 h, na sala Licitações,
na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do
e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 08 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº3/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio de
seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 3/2022, Processo Administrativo nº 41/2022, no dia 21 de
fevereiro de 2022, às 09h:00, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, com o objetivo de Contratação de Empresa para Locação
de Máquinas Pesadas (retroescavadeira, escavadeira hidráulica, motoniveladora), Veículo (caminhão basculante, caminhão pipa)
e rolo compactador para prestação de serviços de manutenção das vias públicas e estradas vicinais do município de Ituaçu, com

combustível e motorista/operador a ser custeado pelo contratado, 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 ou pelo Portal: Bolsa de
Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 09 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, , no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 16/2022, Processo Administrativo nº 44/2022, no dia 23
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 de Contratação de pessoa jurídica especializada para o processo de implantação e capacitação
dos sistemas e-SUS - APS e seus aplicativos, informatização da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de central de
atendimento ao cliente (CAC), disponibilização e manutenção de parque tecnológico por regime comodato, gerenciamento,
capacitação, auditoria e monitoramento de indicadores para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Ituaçu
- BA 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, 10 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio de
seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, no uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO autuado sob o nº 4/2022, Processo Administrativo nº 46/2022, no dia 22
de fevereiro de 2022, às 09h:00, no portal Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, com o objetivo de Contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação de serviços de locação de veículos, com/sem motorista por conta da contratada e com/sem
combustível por conta da contratada, a im de atender as necessidades das diversas secretarias Municipais desta Administração
Pública 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 ou pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL www.bll.org.br. Ituaçu/BA, 10 de
fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ

CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 UASG: 983539 -  OBJETO: Contratação de empresa(s) para
locação de veículos de transporte escolar, em bom estado de conservação, com itens de segurança exigidos pelo código
nacional de trânsito, destinado ao transporte dos alunos da educação infantil e ensino fundamental segmentos I e II da rede
municipal de ensino e alunos do ensino médio da rede estadual residentes na zona rural deste município de Ibiassucê - Bahia,
nos Termos do Edital e dos anexos que o integram. Entrega das Propostas: a partir de 11/02/2022 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/02/2022 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, 10/02/2022. Bruno Almeida Pereira Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - 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, Leis Federais nº 8.666/93, e
nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 002/2022 do tipo menor preço
por Item, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de empresa(s) e/ou pessoa(s) física(s) para prestação de
serviços de Transporte Escolar de Alunos da Rede Pública de Ensino do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações
e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/
diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 14/02/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 14/02/
2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

Estudante. Informações das características do imóvel destinado ao atendimento das necessidades da administração, como
instalação e localização, etc, deverão ser obtidas junto a CPL. A manifestação de interesse e orçamentos deve ser enviada ao
Setor de Licitações dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar dessa publicação. End. 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 - 10.2.22. Josiel Eduardo dos Santos Presidente da CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 34/21-PA 94/21, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de recargas, dentre
outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das Propostas e Habilitação: 10.2.22 a 23.2.22 até
as 8:30h, Abertura das Propostas: 23.2.22 às 8:30h, Disputa: 23.2.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de
Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 906674 ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA -
10.2.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento Pregoeira.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

POPULAÇÃO DE MORTUGABA PASSA A TER
ACESSO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192)

Na terça-feira (1º), foi inaugurado o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), em
Mortugaba, que fica localizado na Rua Castro Alves.
O evento contou com a presença do prefeito
Heráclito, do vice-prefeito Dr. Júnior, da ex-prefeita
Cássia, dos secretários municipais, dos vereadores,
dos membros do Conselho Municipal de Saúde,
dos profissionais da Saúde, além dos cidadãos que
foram prestigiar o serviço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) foi o primeiro produto do Plano Nacional
de Atenção às Urgências, criado pelo Governo
Federal em 2003. É o SAMU que atende os casos
de Urgência e Emergência, com custeio tripartite,
ou seja , ele é f inanciado pelos Governos
Municipal, Estadual e Federal. O SAMU pode ser
acionado por meio de uma ligação gratuita para
o número 192.

O SAMU 192 ATENDE CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. O SERVIÇO
É FINANCIADO PELOS GOVERNOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

(FOTOS: INSTAGRAM / @PREFEITURAMORTUGABA)
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