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MUNICÍPIOS EM DÉBITO COM O INSS
PODERÃO RENEGOCIAR DÍVIDA ATÉ JUNHO

Os municípios que têm débitos com o Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e estão inscritos
na dívida ativa da União vão poder renegociar essas
dívidas até o dia 30 de junho. A medida foi
estabelecida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) por meio de uma portaria publicada
no Diário Oficial da União (DOU) na última semana.
De acordo com a portaria, as dívidas municipais,
incluindo autarquias e fundações, com o INSS
poderão ser parceladas em até 240 meses (20 anos).
No entanto, a renegociação só vai valer para os
débitos vencidos até 31 de outubro do ano passado.
Além disso, esses débitos deverão estar inscritos na
dívida ativa da União até a adesão ao parcelamento.

Segundo o especialista em Orçamento Público
Cesar Lima, a portaria da PGFN oferece uma nova
oportunidade para a regularização dos débitos. "Há
de se analisar até onde o grande problema era a

A MEDIDA FOI ESTABELECIDA PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA
NACIONAL (PGFN) POR MEIO DE UMA PORTARIA PUBLICADA NO DOU

NA ÚLTIMA SEMANA.  (FOTO: AGÊNCIA BRASIL / ARQUIVO)

falta de negociação, porque geralmente é renegociado.
O que acontece é que o município renegocia e não
consegue arcar com os pagamentos. Então, assim, se
for em condições que os municípios consigam arcar
com os pagamentos e com os novos aportes que
tem que continuar sendo feitos após a renegociação,
certamente isso vai ser muito bom para os municípios,
que vão conseguir resolver esse problema", avalia.

Para Alessandra Amorim, contadora e CEO de uma
empresa no ramo de contabilidade, a iniciativa da PGFN
é positiva para viabilizar a entrada de receitas devidas
pelas prefeituras. "É uma ótima forma da Previdência
arrecadar e de os municípios estarem em dia com o
Estado. Eu acho legal, viável, mas uma irresponsabi-
lidade do município estar em dívida com o INSS. Se ele
tem uma despesa mensal fixa com a Previdência, igual
empresa, que não pode gastar, tem que pagar em dia.
Por que ter essa vantagem toda, esse benefício?", critica.

As prefeituras em débito com o INSS terão
desconto de 40% nas multas de mora, de ofício e
isoladas; de 80% nos juros de mora; de 40% nos
encargos legais; e 25% nos honorários advocatícios.
O pagamento das parcelas poderá ocorrer via
retenção de repasse do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM). Cesar Lima lembra que débitos com
o INSS estão entre as principais causas de bloqueio
das transferências do FPM para as prefeituras.

"Realmente, é um dos principais gargalos, tanto
na questão do repasse do FPM mas, também, nas
demais transferências voluntárias, porque hoje para
você fazer um convênio você tem que apresentar,
por força da portaria interministerial 424/2018, o
certificado de regularidade previdenciária. Ele tendo
dívidas previdenciárias fica impedido não só de receber
o FPM como até mesmo as transferências voluntárias,
inclusive de emendas parlamentares", explica.
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Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
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O Conselho Municipal de Educação (CME) de
Ibiassucê aprovou, nessa última segunda-feira (21),
por unanimidade, a Resolução 001/2022 que cria
a Creche-Maternal II na rede municipal de ensino.
O projeto apresentado pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura prevê o atendimento das crianças
de 3 anos de idade completados até 31 de março

O PROJETO PREVÊ O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DE 3 ANOS DE
IDADE COMPLETADOS ATÉ 31 DE MARÇO DO ANO EM QUE OCORRER A

MATRÍCULA. (FOTOS: AUGUSTO JACKSON)

do ano em que ocorrer a matrícula.
Em nota, a pasta destaca que "É importante

ressaltar que a criança, centro do planejamento
curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivencia,
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos
sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura.
Desta forma, a Educação Infantil será oportunizada
às crianças com idades menores, o que contribuirá
de maneira significativa para a construção do saber
e o desenvolvimento enquanto ser humano. Juntos,
faremos uma Educação cada vez melhor!"

IBIASSUCÊ: CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
APROVA CRIAÇÃO DE CRECHE-MATERNAL II
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PRESIDENTE DO TJBA SUSPENDE LIMINARES
CONCEDIDAS A CONTRIBUINTES DE ICMS QUE

PROVOCARIAM PERDA DE R$ 50 MILHÕES

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-
BA), desembargador Nilson Soares Castelo Branco,
suspendeu liminares que beneficiavam empresários
na cobrança de ICMS. A suspensão atendeu ao
pedido feito pela Procuradoria Geral do Estado da
Bahia (PGE), que demonstrou o risco para a
economia e para as finanças públicas e o efeito
multiplicador dos processos sobre a cobrança do
diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL), na
comercialização de mercadorias por empresas de outras
unidades da federação e adquirias no território baiano,
sem pagamento da parte do imposto devido ao Estado
da Bahia em tais operações. Com a suspensão das
liminares, publicada nesta quinta-feira (24), será possível
estancar uma perda mensal de arrecadação que supera
R$ 50 milhões, informou o Governo do Estado.

COM A SUSPENSÃO DAS LIMINARES, PUBLICADA NESTA QUINTA-FEIRA
(24), SERÁ POSSÍVEL ESTANCAR UMA PERDA MENSAL DE ARRECADAÇÃO

QUE SUPERA R$ 50 MILHÕES, INFORMOU O GOVERNO DO ESTADO.

As empresas alegam que as leis que tratam da
matéria são inconstitucionais. Mas a PGE demonstrou
que a essência do ICMS, pela definição constitucional,
é ser um imposto não cumulativo. Portanto, os valores
relativos à diferença de alíquotas (DIFAL), nas
comercializações interestaduais, devem ser recolhidas
ao Estado de destino das mercadorias. As empresas
também argumentam que não devem se submeter à
lei baiana que disciplina a cobrança do diferencial
de alíquota (ICMS-DIFAL - Lei 14.415/2021), sob o
argumento de ser inconstitucional o recolhimento
nela disciplinado.

A concessão de dezenas de liminares por Juízes
de Varas de Fazenda Pública impedia o Estado de
cobrar o imposto nas operações de comercialização
de mercadorias oriundas de outros Estados. Isso

gerava impacto, sobretudo no comércio varejista. A
Procuradoria Geral do Estado, por meio do
procurador Jorge Salomão, ingressou com pedido
de suspensão das liminares, demonstrando que a
lei baiana está em plena vigência e que o não
recolhimento da diferença do ICMS, nos termos nela
previstos, geraria danos às finanças do Estado, com
reflexos na prestação dos serviços públicos custeados
pela arrecadação.

No documento, o presidente do TJ-BA, Nilson
Soares Castelo Branco, destaca que "as decisões dos
Juízos representam risco à ordem econômica do
Estado da Bahia, consubstanciando na proliferação
de demandas idênticas, típicas do denominado "efeito
multiplicador" das liminares, de grande impacto nas
finanças públicas, por implicar a supressão de receita".
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SANTA MARIA DA VITÓRIA: POLICLÍNICA  CONTRATA
MÉDICOS COM SALÁRIOS DE ATÉ R$ 11 MIL

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde
da Bacia do Rio Corrente, que vai realizar a gestão
da Policlínica Regional de Saúde, localizada na cidade
de Santa Maria da Vitória, iniciou processo seletivo
para contratação de médicos e técnicos em radiologia
que vão atuar na unidade. O certame também será
voltado para a criação de cadastro de reserva com
duração de 02 anos.

As vagas são para técnico em radiologia com
habilidades em operar Ressonância Magnética e
médicos nas especialidades de Endocrinologia e
Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Cardiologia Clínica, Cirurgia
Geral, Especialista em Diagnóstico por Imagem,
Anestesiologia, Neurologia, Gastroenterologia
Clínico, Especialista em Endoscopia Digestiva,

TAMBÉM SERÁ CRIADO CADASTRO DE RESERVA VÁLIDO POR 02 ANOS.

Angiologia, Urologia, Mastologia, Pneumologia,
Gastroenterologia, Reumatologia, Hematologia e
Hemoterapia, Dermatologia e Infectologia.

De acordo com o edital nº 001/2022, para as
vagas de nível superior, os salários podem chegar a
R$ 11 mil com carga horária de 20h semanais e
gratificações. Já para o nível médio com carga horária
de 20h semanais, o valor pode chegar a R$ 3,4 mil,
também incluindo as gratificações. O processo seletivo
será composto de análise curricular, além da avaliação
de títulos. As inscrições devem ser feitas através do
e-mail cisbarc@hotmail.com. Para concluir o processo,
o candidato deve preencher a ficha de inscrição
disponível no anexo I deste edital, declarando estar
ciente das condições exigidas para admissão no
emprego público e submetendo-se às normas

descritas no edital. Também serão aceitas de forma
presencial, por intermédio de procurador munido
de procuração pública, com entrega na sede do
consórcio de saúde, localizada na Praça da Bandeira,
339, Centro, município de Santana.

As contratações serão efetuadas por prazo
indeterminado, regidas pela Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e obedecerão à ordem de
classificação dos candidatos aprovados. O candidato
selecionado será convocado através de edital
específico publicado no Diário Oficial da Prefeitura
de Santana, município do Presidente do Consórcio
(https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial).
Através do WhatsApp (77) 999120737, o candidato
pode ter acesso a mais informações ou esclarecer
dúvidas sobre o processo seletivo.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGOU E
AUTORIZOU NOVAS OBRAS EM TREMEDAL

RUI COSTA ESTEVE EM TREMEDAL NO DIA 23/02, ONDE ENTREGOU DIVERSAS
OBRAS E AUTORIZOU NOVAS. (FOTOS: ALBERTO COUTINHO / GOVBA)

A cidade de Tremedal, no sudoeste baiano,
ganhou um novo acesso. Nessa quarta-feira (23), o
governador Rui Costa (PT) inaugurou o trecho
recuperado, ocasião em que autorizou as licitações
de obras de ampliação e modernização do Colégio
Estadual Marieta Pereira dos Santos. Ele também
autorizou um convênio para a recuperação de
estradas vicinais destruídas pelas chuvas e a
construção de uma nova unidade conjugada das
polícias Civil e Militar.

O colégio em Tremedal vai receber mais 5 salas
de aula, refeitório, teatro com acústica e som
adequados, camarim e palco, entre outros equipa-
mentos. "Esse conceito de teatro na escola vai servir
não somente para os estudantes, mas para toda a
comunidade. O teatro terá frente para a rua, com
acesso independente. Vamos construir laboratórios,
bibliotecas, reforçar os espaços para práticas
esportivas. Teremos um ginásio poliesportivo para a
prática de ginástica, futebol, vôlei, basquete, espaço
para esportes de contato como boxe, judô e caratê",
acrescentou o governador.

O secretário da Educação do Estado (SEC-BA),
Jerônimo Rodrigues, explicou que "Tremedal tem uma
escola nova, bem conservada e passou, inclusive, por
uma manutenção recente. E agora o governador
autorizou a Secretaria da Educação a realizar a
publicação de um edital de licitação para mais um
bloco de salas, porque a quantidade de salas atual
não é suficiente para a educação em tempo integral.
Vamos cobrir a quadra e ampliar o refeitório. Teremos

auditório, teatro, mais laboratórios e vamos
desapropriar um terreno para o campo de futebol
society. O município já tem educação em tempo
integral, nós vamos ampliar essas turmas e as opções
de cursos da educação profissional".

No município, Rui ainda autorizou a ampliação
de dois sistemas de abastecimento de água, a cessão
de 50 barracas de feira e a aquisição de um kit
odontológico. Entregou também uma ambulância tipo
van para reforçar o atendimento de saúde.

O trecho de 2km que dá acesso à cidade recebeu
investimentos da ordem de R$ 2 milhões, bene-
ficiando mais de 18 mil baianos. Já em relação as
estradas vicinais, foi celebrado convênio entre o
Estado e o Município de Tremedal para contratar
máquinas e adquirir combustível para recuperação
emergencial de 156km na zona rural. A previsão é
que o investimento de R$ 120 mil beneficie cerca de
280 famílias de pequenos agricultores.

Serão realizadas obras nos trechos de Tremedal
ao distrito de Lagoa Preta; sede ao povoado São
João dos Britos; sede a Venda Velha; sede a Lagoa
do Paulista, Venda Velha e Furado da Cancela; sede
a povoado do Riachão; sede a São Felipe; sede a
Capim, Terra Vermelha, Lagoa das Pedras, Caititu e
Lagoa Nova; e povoado de Carlos Miller a Pé de
Serra.

As 50 barracas de feira livre serão adquiridas e
entregues por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Rural (SDR). Já a Companhia de Engenharia Hídrica
e de Saneamento (Cerb), órgão da Secretaria de

Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), ficará
responsável pelas duas ampliações de sistemas
simplificados de abastecimento de água que serão
licitados. As obras vão atender bairros e distritos de
Tremedal.

Rui também autorizou as secretarias de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS)
e de Desenvolvimento Rural (SDR) a iniciarem as
tratativas para a implantação do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) no município. "Eu
recebi de presente, aqui em Tremedal, produtos da
agricultura familiar. É este tipo de trabalhador que é
beneficiado pelo programa Bahia Produtiva, que já
investiu mais de R$ 2,5 bilhões no desenvolvimento
desses pequenos produtores" , comentou o
governador, complementando ainda que o Bahia
Produtiva melhora a economia nos pequenos
municípios. "A Bahia ainda compra de outros estados
produtos como leite, carne e farinha. Esses R$ 2,5
bilhões estão sendo investidos em frigoríficos, granjas
e outros equipamentos que aumentam a produ-
tividade do pequeno agricultor, e a Bahia vai deixando
de comprar esses produtos em outros estados. O
dinheiro que o pequeno agricultor ganha a mais,
ele investe na economia das pequenas cidades".

Nos últimos quatro anos, a cidade de Tremedal
foi beneficiada com veículos para a área da saúde e
desenvolvimento rural, além do sistema adutor de
água bruta Gaviãozinho e do Centro de Comer-
cialização de Animais. Os investimentos somados
ultrapassam R$ 5,2 milhões.
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PARAMIRIM: SARGENTO DA PM MORREU
NO BALNEÁRIO NESSA QUINTA (24)

Na manhã dessa quinta-feira (24),
por volta das 11h30, policiais militares
da 46ª CIPM foram informados sobre
um possível afogamento que teria
ocorrido no Balneário Municipal de
Paramirim. Chegando ao local, a
guarnição constatou que a vítima de
tratava do Sargento da PM-BA Maurício
Paulo dos Santos, de 64 anos, que
chegou a tentar ser reanimado pelo
SAMU 192, porém, sem sucesso, de
acordo com o portal Sudoeste Bahia.
Os militares ficaram no local até a
chegada dos agentes do Departamento
de Polícia Técnica (DPT). Ainda
conforme a 46ª CIPM, o sargento
Maurício Paulo ingressou na PM-BA
no ano de 1982, atuou na 46ª CIPM
e, atualmente, fazia parte do quadro
de reformados da corporação.

O SARGENTO MAURÍCIO PAULO INGRESSOU NA PM-BA NO ANO DE
1982, ATUOU NA 46ª CIPM E, ATUALMENTE, FAZIA PARTE DO QUADRO

DE REFORMADOS DA CORPORAÇÃO. (FOTO: REPRODUÇÃO)

CONCURSO DA INB É PRORROGADO ATÉ 2023

Aberto em janeiro de 2018, o
concurso da Indústrias Nucleares do
Brasil (INB) foi prorrogado até o dia 08/
02/2023, segundo publicação na Seção
3 do Diário Oficial da União (DOU),
de 16 fevereiro de 2022. A prorrogação
aconteceu em decorrência da suspensão
dos prazos de validade dos concursos
públicos já homologados na data de
publicação do decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020, em todo o
território nacional, até o término da
vigência do estado de calamidade pública
estabelecido pela União por conta da
pandemia da Covid-19.

O principal objetivo do concurso
era formar cadastro reserva para as
funções de nível médio, técnico e
superior oferecidas no edital. Até
fevereiro deste ano, a INB contratou
156 profissionais de diversas funções.
Na Fábrica de Combustível Nuclear
(FCN), em Resende/RJ, foram contrata-

PARA A UNIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE URÂNIO, EM CAETITÉ, ATÉ AGORA
FORAM REALIZADAS 20 CONTRATAÇÕES. (FOTO: DIVULGAÇÃO / INB)

dos 115 profissionais. Para a Unidade
de Concentração de Urânio (URA) em
Caetité/BA, até agora foram 20
contratações. A Sede, localizada no Rio
de Janeiro/RJ, teve 12 admissões e a

Unidade em Descomissionamento de
Caldas/MG teve 9 novas contratações.

De acordo com o coordenador de
Desenvolvimento de Pessoal, Daniel
Britz, as convocações ocorrerão durante

o prazo de validade do concurso,
sempre que surgir necessidade de
reposição do efetivo e de acordo com
o interesse da administração e
disponibilidades orçamentárias da
empresa. No momento, a INB tem 5
contratações em andamento: 1 para
engenheiro de produção, 2 para
operadores de processo e 2 para
inspetores de guarda. Todas serão para
unidade situada em Resende.

Entre os cargos oferecidos para
formação de cadastro reserva estavam
assistente de administração e técnicos
em áreas segurança do trabalho,
informática, logística, arquivo, química,
topografia/agrimensura, entre outros.
No nível superior foram concorridos
cargos das áreas de direito, adminis-
tração, comunicação social, assistência
social, ciências contábeis, biologia,
economia, física, medicina do trabalho,
psicologia, química e outras.
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PREFEITO ROBERVAL MEIRA PARTICIPA DA SESSÃO
DE ABERTURA DA CÂMARA DE DOM BASÍLIO

A Câmara Municipal de Dom Basílio realizou a
sessão de abertura dos trabalhos legislativos em
2022, que deveria ter sido realizada no dia 17, mas
foi suspensa em razão do falecimento da avó do
vice-prefeito Fernando Santos e transferida para ontem
(24). A sessão foi conduzida pelo presidente
Gonçalo Santana e contou com as participações dos
vereadores Edy Frutas, Gelson Caires, Gonçalo, Lôro
Queiroz, Luiz Eugênio, Ney da Van, Zilmar Chaves e
Zory Oliveira. Ausente a Vereadora Núbia Cristina,
que está bem e se recuperando da Covid. Quem
também marcou presença foi o Prefeito Roberval.

Na abertura, o Presidente Gonçalo Santana
destacou que o ano de 2021 foi de muito trabalho e
espera que em 2022 a Câmara de Dom Basílio con-

A SESSÃO FOI CONDUZIDA PELO PRESIDENTE GONÇALO SANTANA, COM AS
PRESENÇAS DOS VEREADORES EDY FRUTAS, GELSON CAIRES, GONÇALO,
LÔRO, LUIZ EUGÊNIO, NEY DA VAN, ZILMAR CHAVES E ZORY OLIVEIRA.

tinue dando a sua parcela de contribuição, ajudando
o município a crescer e se desenvolver, com harmonia
e paz. Em seguida, franqueou a palavra aos Edis.

Em sua fala, o Vereador Edy Frutas agradeceu
pelas chuvas, pelas barragens cheias e ressaltou que
isso é um alento para quem sofreu nos últimos anos
com a seca. Já a Vereadora Zory Oliveira destacou
que a Barragem Luiz Vieira ainda está 34cm acima
do sangrador e que recebeu a informação de que o
DNOCS já teria autorizado o serviço na Barragem
de Riacho do Paulo.

O Vereador Gelson Caires, por sua vez, disse
não acreditar na informação de que o DNOCS já
teria autorizado serviço, afirmando que isso se deve
ao descrédito nas instituições do país. O Edil também

aproveitou para elogiar a gestão municipal. Na mesma
linha, o Vereador Lôro Queiroz destacou que a sua
região virou um canteiro de obras, que o prefeito já
lhe informou que novos convênios serão assinados
e novas obras serão realizadas.

Já o Vereador Ney da Van fez questão de destacar
que o recesso parlamentar implica apenas na não
realização das sessões, mas que os vereadores não
param de trabalhar e estão sempre buscando benefícios
para as suas regiões. O Edil também destacou que em
breve será anunciada a Praça da Caiçara. Encerrando
as falas dos vereadores, Luiz Eugênio reafirmou o seu
compromisso de continuar ajudando o município a
crescer e se desenvolver, enfatizando que Dom Basílio
hoje tem uma gestão competente e eficiente.
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EM CONTENDAS DO SINCORÁ, RUI AUTORIZA
INVESTIMENTOS EM DIVERSAS ÁREAS

Com uma arrecadação aproximada de R$ 1,5
milhão por mês e 4,5 mil habitantes, o pequeno
município de Contendas do Sincorá, no sudoeste
da Bahia, está recebendo investimentos estaduais nas
áreas de infraestrutura, educação, abastecimento de
água, saúde, desenvolvimento econômico e urbano.
Nessa terça-feira (22), o governador Rui Costa esteve
pela primeira vez na cidade, onde autorizou a
pavimentação de um trecho urbano da BA-131, a
licitação de um novo colégio estadual e convênios
que vão possibilitar a construção de praças e a
modernização do mercado municipal.

Na ocasião, Rui também entregou uma ambu-
lância para o município e anunciou a aquisição de
40 barracas de feira, de dois kits odontológicos,
além da licitação para a construção de quatro
sistemas simplificados de abastecimento de água.
"Esses sistemas, que fazem parte do programa Água
para Todos, vão levar água para as comunidades do
município. O Governo da Bahia já investiu R$ 12
bilhões, de 2007 até agora, em obras de grande
porte, como a Adutora do Algodão, que traz água
do Rio São Francisco para Guanambi e para Caetité,
construiu outra adutora que leva água do São
Francisco para Irecê, e fez outras obras menores, mas
tão importantes quanto, como os quatro sistemas de
abastecimento que autorizei hoje aqui Contendas
do Sincorá".

O GOVERNADOR ESTEVE NO MUNICÍPIO PELA PRIMEIRA VEZ
NESSA TERÇA-FEIRA (22). (FOTOS: ALBERTO COUTINHO / GOVBA)

Segundo a prefeita Margareth Pina, é desafiador
administrar o município tendo uma arrecadação tão
baixa, o que torna ainda mais importante a parceria
com o governo estadual. "Temos muita dificuldade
para gerir a cidade, mas contamos com o Governo
do Estado, que se preocupa com o interior e com as
pequenas cidades, trazendo investimentos e obras
de relevância para a nossa população", destacou.

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO

Em visita à Escola Estadual Luís Edson de
Gouveia, que vai ganhar uma nova sede, Rui
ressaltou que já visitou mais de 600 escolas em
toda a Bahia. "A primeira escola foi a que eu estudei,
Luís Tarquínio, em Salvador. De lá para cá, são mais
de 600 escolas visitadas. Estamos fazendo a
requalificação de toda a rede estadual para que seja
possível ampliar a oferta da Escola em Tempo Integral,
possibilitando que os estudantes tenham a
oportunidade de fazer práticas esportivas, artísticas e
culturais, e para que eles possam aprender uma
profissão".

O secretário estadual da Educação, Jerônimo
Rodrigues, enfatizou o esforço do Governo para
melhorar a educação no estado. "Toda a Bahia está
recebendo investimentos na rede estadual. Já são
160 novas escolas sendo construídas e mais de 400
recebendo investimentos de ampliação e moder-

nização. Já são mais de R$ 3,5 bilhões investidos,
apenas em obras, fora investimentos em programas
sociais. E aqui em Contendas do Sincorá, o
governador autorizou a construção de um novo
colégio estadual, com oito salas, refeitório,
laboratórios, ginásio de esportes, todos os
equipamentos necessários para a Educação em Tempo
Integral e para a Educação Profissional".

Jerônimo também ressaltou que, com a suspensão
do Carnaval na Bahia, a rede estadual vai manter as
atividades escolares. "Serão mais três dias de aulas,
fundamentais para se fortalecer o processo de
aprendizagem".

OUTRAS OBRASOUTRAS OBRASOUTRAS OBRASOUTRAS OBRASOUTRAS OBRAS

O trecho de quase 1,5km da passagem urbana
da BA-131 vai receber pavimentação com inves-
timentos da ordem de R$ 1,7 milhão. Mais R$ 1,3
milhão será investido na modernização do Mercado
Municipal. As praças serão construídas pela Conder,
com investimentos da ordem de R$ 560 mil, nos
povoados de Casa de Pedras, São Gonçalo e
Palmeiras, na zona rural de Contendas do Sincorá.
Os sistemas de abastecimento de água serão
construídos pela Cerb, órgão da Secretaria de
Infraestrutura Hídrica (Sihs), e vão atender às
localidades de Maracanã, São Gonçalo, Casa de
Pedras e Palmeiras.
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BA-142, ENTRE ANAGÉ E TANHAÇU, E MAIS 37KM
DE RODOVIAS BAIANAS SERÃO RESTAURADAS

O trecho de 53,9 km da BA-142 que faz ligação
de Anagé com Tanhaçu será restaurado. O Governo
da Bahia, através da Secretaria Estadual de
Infraestrutura (Seinfra), publicou o aviso de licitação
para a realização da obra na edição desta terça-feira
(22) do Diário Oficial do Estado (DOE-BA). A
próxima etapa é a abertura dos envelopes com as
propostas das empresas interessadas em 26 de abril.
Quando concluída, o tempo de viagem entre os
municípios cairá de 2h para cerca de 1h20.

O Governo da Bahia iniciou, também nesta terça
(22), o processo licitatório para a execução de mais
oito obras em rodovias baianas.

As ações serão realizadas pela Seinfra nas regiões
do Semiárido Nordeste II, Bacia do Paramirim,
Chapada Diamantina, Baixo Sul, Extremo Sul e
Itaparica, junto com Sudoeste baiano; confira abaixo.

SUDOESSUDOESSUDOESSUDOESSUDOESTE BAIANO / SERTTE BAIANO / SERTTE BAIANO / SERTTE BAIANO / SERTTE BAIANO / SERTÃÃÃÃÃO PRO PRO PRO PRO PRODUTIVODUTIVODUTIVODUTIVODUTIVOOOOO

- Recuperação de 53,9 km da BA-142, entre Anagé
e Tanhaçu.
- Pavimentação em 1,2 km da passagem urbana de
Presidente Jânio Quadros, na BA-623.

SEMIÁRIDO NORDESSEMIÁRIDO NORDESSEMIÁRIDO NORDESSEMIÁRIDO NORDESSEMIÁRIDO NORDESTE IITE IITE IITE IITE II

- Restauração de 12,2 km da BA-404, que liga Cipó
aos distritos de Buri e Cauanga.
- Recuperação em revestimento primário de 11 km
na ligação entre o entroncamento da BA-084, a
localidade de Cova D'Agua, em Nova Soure e a
estrada para Araci.

BACIA DO PARAMIRIMBACIA DO PARAMIRIMBACIA DO PARAMIRIMBACIA DO PARAMIRIMBACIA DO PARAMIRIM

- Pavimentação em um total de 4,6 km de acessos à
BA-152, em Caturama.

CHAPCHAPCHAPCHAPCHAPADADADADADA DIAMA DIAMA DIAMA DIAMA DIAMANTINAANTINAANTINAANTINAANTINA

- Pavimentação em um total de 3,7 km de acessos à
BR-122, em Seabra.

BAIXO SULBAIXO SULBAIXO SULBAIXO SULBAIXO SUL

- Pavimentação de 2,7 km da travessia urbana de
Teolândia, que dá acesso à BR-101.

EXEXEXEXEXTREMTREMTREMTREMTREMO SULO SULO SULO SULO SUL

- Pavimentação de 1,4 km da travessia urbana de
Itanhém, na BA-290.

ITITITITITAPAPAPAPAPARICAARICAARICAARICAARICA

- Recuperação de Obra de Arte Especial no KM 21
da BA-210, em Paulo Afonso, que liga os povoados
de Rio do Sal e Lagoa da Pedra.

O TRECHO DA BA-142 - NA FOTO - QUE SERÁ RESTAURADO TEM 53,9 KM
E LIGA AS REGIÕES DO SUDOESTE BAIANO À CHAPADA DIAMANTINA.
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AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 - Tipo: Contratação Direta. Abertura: 02/03/2022, às 14h:00, hora local. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço na assessoria e suporte técnico na área de processos administrativos,
através de elaboração direta de editais de licitação e contratos, bem como treinamento e aperfeiçoamento de pessoal do
respectivo setor. As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br, entre os dias 23/02/2022
a 25/02/2022. Informações: (77)3446-8500. Aracatu-BA, 22 de fevereiro de 2022. James Porto Brito - Presidente da CPL.

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022 - Tipo: Contratação Direta. Abertura: 02/03/2022, às 14h:00, hora local. Objeto:
Contratação de profissional para prestação de serviço de apoio institucional ao Programa Previne Brasil para a Secretaria
Municipal de Saúde do Município de Aracatu. As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br,
entre os dias 23/02/2022 a 25/02/2022. Informações: (77)3446-8500. Aracatu-BA, 22 de fevereiro de 2022. James Porto Brito -
Presidente da CPL.

AVISO DE REVOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 - O Município de Aracatu/Bahia, através da Prefeita Municipal,
toma público a Revogação da Dispensa de Licitação Nº 009/2022, que tem como objetivo a "Contratação de serviço técnico de
engenharia de topografia para elaboração de levantamento planialtimétrico, locação de obras e acompanhamento de terraplanagem
em diversos locais da cidade de Aracatu/BA", neste Município, em razão de interesse público, tudo em  consonância com o art.
71 , II, da Lei nº 14.133/21 , bem como com a Súmula n. 473 do STF. Aracatu - Bahia, 22 de fevereiro de 2022. Braulina Lima
Silva - Prefeita Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de
empresa especializada para realização de divulgação dos atos oficiais e notícias em caráter educativo e informativo de
interesse da Câmara Municipal de Brumado, em portal de notícias da web, bem como locação de espaço no site para
disponibilização de link de acesso ao site oficial do poder legislativo municipal. 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: licita-
cao@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 07 de março 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, 22 de fevereiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA. Portaria nº 04/2022.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL LICITAÇÃO N.º 07/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-
BA torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Global, objetivando a contratação
de empresa especializada para aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção, reparos e instalações elétricas
dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal de Brumado. 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: licitacao@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 10 de março 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, 23 de fevereiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA - Portaria nº 04/2022.
AVISO DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO DE REABERTURA DOS ENVELOPES - PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2022 -  A
Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a remarcação da data para abertura dos envelopes da licitação na modalidade
Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para realização de divulgação
dos atos oficiais e notícias em caráter educativo e informativo de interesse da Câmara Municipal de Brumado, em portal de
notícias da web, bem como locação de espaço no site para disponibilização de link de acesso ao site oficial do poder legislativo
municipal, em decorrência de não ter expediente entre os dias 28 de fevereiro e 02 de março. 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 fica redesignada para o dia 10 de março
de 2022, às 10:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado.
Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 23 de fevereiro de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA - Portaria nº 04/2022.

EDITAL Nº 003/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de ltuaçu, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, conforme preceitua o art. 81 , inciso II do Regimento Interno, faz
CONVOCAR todos os Vereadores desta Casa Legislativa, para a Sessão Extraordinária desta Câmara, a ser realizada no dia
03.03.2022 (terça-feira), às 09hs00min, no Salão de Reuniões desta Câmara, para a deliberação da seguinte matéria; Projeto de
Lei nº 003/2022: "Autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel para construção de um Ginásio de Esportes no
Povoado do Bonito e dá outras providências". E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente EDITAL
que será afixado no átrio desta Câmara Municipal. ltuaçu-BA, 25 de fevereiro de 2022. José César Wanderley Brito - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

ITUAÇU: PREFEITO APRESENTA DOCUMENTAÇÃO
DA ARENINHA DA AVENIDA BRASIL À SUDESB

O prefeito de Ituaçu,
Phellipe Brito (PSD),

anunciou que
está finalizada a

documentação exigida
pela Superintendência de

Desportos da Bahia (Sudesb)
para iniciar as obras da

Areninha do bairro Avenida
Brasil, nessa terça-feira (23).

Conforme anunciado
pelo prefeito, em suas redes

sociais, o projeto da
Areninha contempla Campo

Society com gramado
sintético, alambrado, vestiário,

iluminação em LED, entre
outras coisas. O projeto

conta com apoio dos
deputados estadual

Marquinhos Viana (PSB) e
federal Paulo Magalhães

(PSD), além do governador
Rui Costa (PT).

O PROJETO DA ARENINHA CONTEMPLA CAMPO SOCIETY COM
GRAMADO SINTÉTICO, ALAMBRADO, VESTIÁRIO, ILUMINAÇÃO EM LED,

ENTRE OUTRAS COISAS. (FOTO: INSTAGRAM / @PHELLIPEBRITO)



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.321 - 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022 Página 11

B & B COMERCIAL LTDA, CNPJ: 06.046.606/0001-44, torna
público que está requerendo da SEMAR - Secretária de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, DEPAR-
TAMENTO DE MEIO AMBIENTE, o Pedido de Renovação da
Licença Ambiental Unificada N.º 217/2014, para a atividade
de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, localizada na Rua Exupério Pinheiro Canguçu,
N.º 505, Centro, Brumado, Bahia.

Representante Legal: Elindomar Galvão da Hora
Função: Gerente Administrativo

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - Processo de Administrativo n.º 029/2022 Modalidade: Pregão
Eletrônico. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO,
LUBRIFICANTES, GRAXA E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público
que no dia 15 de março 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. 25 de fevereiro de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA
- PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

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 07
de março 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 fim de atender as necessidades das diversas secretarias Municipais desta Administração
Pública conforme especificações 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, 23 de
fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44 /2022
- Objeto: 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-Bahia. LICITANTE VENCEDOR: WM
APOIO A GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. º 10.562.589/0001-75, com sede na Avenida
do Trabalho, n. º 3170, Bairro São Francisco, CEP 46.430-000 Guanambi - Bahia. VALOR GLOBAL LICITADO R$ 362.000,00
(trezentos e sessenta e dois mil reais). ITUAÇU - BA, 23 de fevereiro de 2022. ALEOMAR GOMES BRITO - CONDUTOR DE
PROCESSOS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2022 - "Dispõe sobre Convocação dos Candidatos Aprovados no Processo Seletivo - Edital
001/2021". O PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final do
Processo Seletivo - Edital nº 001/2021, homologado na data 15/02/2022 conforme Decreto nº 021/2022, cuja relação dos
candidatos classificados para as vagas disponíveis consta no Anexo I, do Presente Edital. Art. 1º - Ficam Convocados os
Candidatos aprovados no Processo Seletivo - Edital 01/2021 a se apresentarem no prazo de 08 (oito) dias úteis, na sede da
Prefeitura Municipal de Ituaçu-Bahia, situada na Praça Estelita Santos Bonfim, s/n, bairro Nossa Senhora do Alívio, nesta cidade
de Ituaçu-Bahia, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min para entregar os documentos necessários
disponíveis no Anexo II, para efetivação da contratação. Prefeitura Municipal, 21 de fevereiro de 2022. Phellipe Ramonn
Gonçalves Brito - PREFEITO MUNICIPAL DE ITUAÇU-BA. Antônio José Cedraz Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2021 - O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa
Jurídica de Direito Público, com sede na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, inscrito no
CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, Representado por Carlos Roberto Santos da Silva, faz saber que fica cancelado o Pregão
Eletrônico n° 024/2021, por necessidade de alteração do Anexo I - Modelo de Proposta de Preços do Edital. Assim, por razões
de conveniência e oportunidade e verificado que o interesse público poderá ser satisfeito de uma forma mais adequada, incumbe
revogar o presente procedimento licitatório. Malhada de Pedras, 22 de Fevereiro de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva -
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022 - ID BANCO DO BRASIL Nº 923260/2022 - SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura aquisição de playgrounds, conforme especificações,
quantidades e condições constantes no edital e anexo. Data: 10/03/2022. Horário: 08:30 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e
Contratos, situado no CAJ- Praça Gonzagão S/N, Centro - Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 13:00 h de segunda a sexta. Site:
www.jacaraci.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, email:  licitacao@jacaraci.ba.gov.br Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 22 de
Fevereiro de 2022. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº
005/2022, cujo objeto é 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, abertura prevista para o dia 23 de fevereiro de 2022 às 08h:30min, FICA ADIADO para
o dia 02/03/2022, às 08h:30min, motivado em razão de inconsistência no sistema COMPRASNET. Informações no setor de

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2021 -  A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 5/21-PA 98/21, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de construção de
Quadra Esportiva com Cobertura, Arquibancada e Sanitários no Colégio Municipal Alcides Cordeiros, no Município de Condeúba/
BA. Abertura da Habilitação e Propostas: 10.3.22 às 9h - horário de Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino
Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos
- Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 21.2.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente CPL.

AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ELETRÔNICA - CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022 - A CPL torna público aos
interessados que se realizará licitação; Modalidade Dispensa Eletrônica nº 21/22-PA 41/22. SEM DISPUTA. Menor Preço por
Lote. Objeto: Chamada Pública nº 2/22, 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 6/2020,
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 24.2.22 a 16.3.22 até às 8:30h; Disputa: 9h do dia 16.3.22 - 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° 924113 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 - 24.2.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente - CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 5/22-PA 42/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras e
eventuais contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar
da Rede Pública de Ensino do Município de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 25.2.22 a 14.3.22 até às 8:30h,
Abertura das Propostas: 14.3.22 às 8:30h, Disputa: 14.3.22 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° 924005 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 - 25.2.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - 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 003/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática (computadores e impressoras),
Manutenção e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionados para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de
acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-
se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https:/
/transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 10/03/2022 às 08:45h. Início
da sessão de disputa eletrônica: 10/03/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

ADITIVO AO EDITAL DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de
Caculé - Bahia, através da Secretaria Municipal de Educação em consonância com a Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº
123/2006, torna público aditivo ao Edital do 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. O
edital permanecerá aberto ate 31/12/2022, para possíveis novos aditivos ou inclusão de linhas. Esse Aditivo justifica-se pelo
fato do surgimento de novas matriculas de alunos, alterando as rotas consequentemente a suas distâncias. Continua aberto para
credenciamento nos horários 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). Outros
atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 21 de fevereiro de 2022. Breno
Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022 - ID Nº 923609 - 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 1.650/2021
e 1.651/2021, 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 010/2022, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica para a
prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos
sólidos ou químicos dos serviços da Secretaria de Saúde, do município de Caculé, conforme condições e especificações
constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 09 de março de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura,
através da plataforma www.licitacoese.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
fevereiro de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - O
Município de Caculé, torna público para ciência dos interessados, que tendo em vista a realização da sessão pública de abertura
dos envelopes de Proposta de Preços das empresas, no dia 09/02/2022 e ainda, a realização de sessão interna para julgamento
das respectivas Propostas de Preços no dia 23/02/2022, referente ao Processo Licitatório - Tomada de Preços nº 001/2022, cujo
objeto é 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, a qual segue o resultado do vencedor, conforme julgamento realizado pela Comissão de
Licitação com auxílio do engenheiro civil responsável técnico do município: SOUZA BRITO ENGENHARIA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.171.942/0001-54, com um valor global de R$ 475.329,95 (quatrocentos e
setenta e cinco mil e trezentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos). Concede-se, outrossim, o prazo legal de 5 (cinco)
dias úteis, conforme estabelecidos no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para interposição de recursos em face deste
ato, na forma de como estabelece o instrumento convocatório. Caculé/BA, 23 de fevereiro de 2022. Comissão Permanente de
Licitação: Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 22/
02/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

CONDEÚBA: PREFEITO SILVAN BALEEIRO VISITOU
OBRAS DO ENTORNO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Na sexta-feira (18), o prefeito
Silvan Baleeiro acompanhou o

andamento das obras que estão
sendo executadas em parceria com o

Governo do Estado, através da
Companhia de Desenvolvimento

Urbano (Conder), que é vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento

Regional (SDR). São elas, a
pavimentação do entorno do

Hospital Municipal de Condeúba, a
Praça do Hospital, a Rodoviária e a

ampliação do Colégio Estadual.
Segundo o prefeito, essas obras são

um desejo antigo da administração e
vão beneficiar os moradores de

todos os cantos do Município, pois,
além da oferta de serviços, elas irão

contribuir com a infraestrutura,
acabando com poeira e lama que

sempre causou transtorno
à população.

GUANAMBI: SEINFRA INICIA URBANIZAÇÃO
ASFÁLTICA DO BAIRRO IPANEMA 3

Após o trabalho de topografia e
terraplanagem, a Prefeitura de Guanam-
bi, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura (Seinfra), iniciou, nesta
terça-feira (22), a urbanização de mais
de 1 Km do bairro Ipanema 3.  As ruas
já contam com redes de água e esgoto.
Logo após, o asfalto será aplicado no
Ipanema 2 e na parte baixa do bairro.
Primeiro, foi realizada a "imprimação" do
material nas ruas, para na quarta-feira
(23), ser aplicado o asfalto usinado
CBUQ. "A urbanização inicia pela parte
alta, justamente no Ipanema 3, e o
trabalho seguirá sendo feito nas demais
ruas", revelou o titular da pasta, secretário
Michel Macêdo. O prefeito Nilo Coelho
(UB) informou que os demais bairros
também ganharão o benefício da
urbanização com o asfalto usinado, que
está sendo produzido na própria da
Usina de Asfalto do Município.

PREFEITO NILO COELHO (UB) INFORMOU QUE OS DEMAIS BAIRROS TAMBÉM
GANHARÃO O BENEFÍCIO DA URBANIZAÇÃO COM O ASFALTO USINADO
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