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RELP: CONGRESSO NACIONAL DERRUBA VETO
A PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Congresso Nacional derrubou o veto ao
Projeto de Lei 46/2021 que institui o programa de
renegociação de dívidas das micro e pequenas
empresas com o Simples Nacional, o Relp ou novo
Refis. O PL segue para promulgação pela presidência
da república, em até 48 horas.

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP)
defendeu a derrubada do veto para que as micro e
pequenas empresas com dívidas com o Simples Nacional
não fossem fechadas até o prazo de 31 de março. "A
microempresa fechada nunca mais pagará débitos
acumulados, deixará de gerar emprego e ainda não
vai pagar os impostos atuais. O que nós estamos
analisando é o futuro de 437.500 pequenas empresas
brasileiras, que no dia 31 de março estarão condenadas
ao fechamento, a não ser que esse Congresso Nacional
derrube o veto, que esta legislação seja promulgada e
que estas pequenas empresas tenham o direito de
continuar existindo, pagando seus impostos atrasados

O RELP PERMITE QUE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E MEIS, OPTANTES
DO SIMPLES NACIONAL, PAGUEM SUAS DÍVIDAS COM A UNIÃO EM ATÉ

15 ANOS. (FOTO: ZECA RIBEIRO / CÂMARA DOS DEPUTADOS)

de uma forma parcelada."
A proposta do Relp permite que micro e pequenas

empresas e microempreendedores individuais (MEIs),
optantes do Simples Nacional, pagassem suas dívidas
com a União em até 15 anos (180 parcelas). Poderiam
aderir, inclusive, empresas em recuperação judicial.
O programa também concede descontos sobre juros,
multas e encargos proporcionalmente à queda de
faturamento durante a pandemia de Convid-19, no
período de março a dezembro de 2020, em
comparação com março a dezembro de 2019.

O especialista em direito público Eliseu Silveira
afirma que medidas como o Relp são essenciais para
que os empresários - especialmente os menores, que
foram mais afetados pelo fechamento do comércio -
possam retomar o crescimento econômico. No
entanto, ele explica que o projeto não se trata de
perdão de dívidas. "Nos meses em que os empresários
ficaram com o seu comércio fechado, não se gerou

um abatimento no valor dos impostos, ou uma
diminuição; [mas] apenas a prorrogação do prazo
de pagamento. Então, é de suma importância a
aprovação de política de renegociação de dívidas
tributárias, porque são esses empresários que
garantem até 70% dos empregos do país; os micro e
pequenos empresários".

O professor de Economia do Ibmec Brasília, William
Baghdassarian, afirma que, em um contexto de
calamidade pública, as empresas de micro e pequeno
porte e os microempreendedores individuais, que foram
bastante fragilizados, podem ser beneficiados por
programas de renegociação de dívidas tributárias. "Em
um contexto de pós-pandemia, de elevado desemprego,
de baixo crescimento econômico, eles [programas de
renegociação] podem ajudar no processo de retomada
[da economia] e acabam liberando essas empresas para
poderem voltar a produzir, liberando um pouco de
fluxo de caixa", afirma.
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REGIÃO DE CAETITÉ CONTA COM 217
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Mais um sistema integrado de abastecimento de
água foi concluído pelo Governo do Estado, por
meio do projeto Bahia Produtiva, no município de
Caetité. Desta vez, na localidade de Caldeiras. Na
região, já foram realizadas 217 ligações de água.
Além de Caldeiras, as comunidades de André, São
José e Sapé também foram beneficiadas.

A ação é realizada no âmbito do Bahia Produtiva,
projeto executado pela Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR), empresa pública
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR), em parceria com a Companhia de Engenharia

A AÇÃO É REALIZADA NO ÂMBITO DO BAHIA PRODUTIVA, PROJETO
EXECUTADO PELA CAR/SDR, EM PARCERIA COM A CERB E A CENTRAL DE

ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CAETITÉ. (FOTOS: CAR/SDR)

Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) e a Central
de Associações Comunitárias de Caetité, responsável
pela manutenção e operação do sistema.

De acordo com a Gerente da Central de
Associações de Caetité, Poliana Brandão, em abril
deste ano, a Central irá fazer 1 ano que está, de
fato, estruturando-se e iniciando suas atividades. "A
Central está atendendo a 8 sistemas, com 2.220
ligações, em 20 localidades. Já estamos atendendo
aos municípios de Paratinga, Aracatu, Tanque Novo,
Iuiú e Caetité. Até dezembro de 2022, a Central irá
atender 75 sistemas, totalizando 10.630 ligações,

em 220 localidades rurais do estado da Bahia".
O Bahia Produtiva financia a implantação de sistemas

de abastecimento de água e banheiros nas zonas rurais
dos municípios que estão na área de atuação das
Centrais existentes, localizadas em Jacobina, Seabra e
Caetité. Uma estratégia de gestão associativa, de baixo
custo e de manutenção simplificada, com coparticipação
das comunidades locais, em que a manutenção dos
sistemas e o tratamento da água são feitos pelos
operadores locais, escolhidos pelas Associações
Comunitárias, que são treinados e orientados pelas
Centrais para a prestação de serviços.
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PREFEITO DE ITUAÇU E ENGENHEIRO DA CERB
REALIZARAM VISITA À BARRAGEM DE TRANQUEIRAS

Na tarde dessa terça-feira (08), o prefeito de
Ituaçu, Phellipe Brito (PSD) e o engenheiro da
Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento
da Bahia (CERB), Sílvio Botelho, realizou uma visita
técnica à Barragem do Distrito de Tranqueiras, que
represa o Rio de Contas e rompeu devido ao alto
volume de água causado pelas chuvas do final do
ano passado.

Em vídeo publicado em suas redes socias, Phellipe
Brito declarou que "com o rompimento, caso esse
rio venha a secar, vai ter muito transtorno, vamos sofrer!",
declarou o prefeito, destacando ainda a importância
da barragem para o abastecimento de água da região.
O prefeito esteve acompanhado do vereador Nei de
Tranqueiras (PL), que juntamente com o vereador Almir
foram os autores da indicação para reparo da Barragem.
Por fim, Phellipe agradeceu ao "apoio incondicional"
recebido pelo governador Rui Costa (PT) e pelos
deputados federal Paulo Magalhães (PSD) e estadual
Marquinho Viana (PSB), além dos demais vereadores
que dão apoio ao seu governo.

A BARRAGEM, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRANQUEIRAS,
REPRESAO RIO DE CONTAS. ELA ROMPEU DEVIDO AO ALTO VOLUME DE

ÁGUA CAUSADO PELAS CHUVAS DO FINAL DO ANO PASSADO
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Mensurar o índice de racionalidade no discurso
político é tarefa para pesquisadores pacientes. No
nosso caso, por falta de conhecimento – ausência
de dados e pesquisas – mas, sobretudo, por falta de
paciência, tendemos a achar que, a cada pleito, são
mínimas as doses de adubo na lavoura da
racionalidade, sob a capenga modelagem de um sistema
educacional que mantém os bovinos no curral.

Não me levem a mal por tratar a incultura das
massas como um gigantesco curral que aprisiona a
maior parte do eleitorado. Valho-me, aqui, da imagem
lapidada por Stuart Mill em Considerações sobre o
Governo Representativo, quando retrata a composição
social de sua época, infelizmente válida até hoje: há
cidadãos ativos e cidadãos passivos, e os governantes
preferem os segundos, porque podem transformá-los
em um bando de ovelhas acostumadas a pastar o capim,
uma ao lado da outra, e a não reclamar mesmo que,
de vez em quando, o capim seja escasso. Haja capim.

Pois bem, a campanha deste ano, a se acirrar a
partir de agosto, será puxada por milhões de eleitores
que tendem a votar por forte impulso de seus
corações, eis que o voto, mesmo ganhando ínfimas
taxas de racionalidade, não chegou de todo à cabeça.
Esses contingentes que ainda selecionam candidatos
por causa de recompensas ou pelo estouro da boiada
que sai dos currais – correndo atrás dos líderes –
infelizmente terão o condão de definir aquele que
vai se sentar na cadeira presidencial.

O ESTOURO DA BOIADA
“O Maria vai com as outras” persiste em continuar

marcando os passos do nosso eleitorado, em torno
de 155 milhões de eleitores. Vale aqui ligeira
pincelada de história para aliviar o conceito que pode
entrar no dicionário do “politicamente incorreto”.
Contam os livros que a mãe de D. João VI, a rainha
Maria I, que tinha insanidade mental, manifestada
após a morte do filho, costumava passear às margens
do rio Carioca, no então bairro de Águas Férreas.
Tratada como louca, era levada por suas damas de
companhia, originando a expressão popular: Maria
vai com as outras. Que hoje designa pessoa
influenciável, manobrada, sem ideias próprias.

Insistamos nas gotas de racionalidade que
molharão a campanha. Grupamentos organizados estão
com seus copos de caldo político transbordando,
desejando, por conseguinte, sorver novos sabores,
experimentar outras misturas, que não as preparadas
por dois perfis posicionados nos extremos do arco
ideológico. São núcleos inseridos principalmente nas
classes médias, que costumam decidir seus rumos após
intensa observação da paisagem. O fato positivo é que
sua movimentação em semanas anteriores ao pleito
ajuda a influenciar parcela das massas amorfas,
funcionando, assim, como a pedra jogada no meio da
lagoa. Pequenas ondas correm até as margens.

As decisões de grandes grupos eleitorais levam
em conta, ainda, o fator surpresa, esse elemento que
embute uma carga de novidade, expressão

diferenciada e até maneira de se apresentar ao
eleitorado. Esses indivíduos são empurrados por um
vento a favor, aquela sensação de que constituem o
remédio do momento, a vacina contra o vírus da
velha política, o tônus revigorante da campanha. Meu
pai, que fez política por décadas, costumava dizer: se
o candidato estiver na direção do vento, não há
força capaz de deter sua caminhada rumo à vitória.
Quem será o candidato empurrado pelo vento?

Pergunta recorrente: como um país pode melhorar
seus índices de racionalidade política? Ora, só
mesmo uma revolução pela educação conseguirá
alargar os horizontes de um amanhã próspero.
Enquanto vivermos sob regime de bolsas, prêmios,
recompensas, toma lá dá cá, grupismo, neocorone-
lismo, nossas raízes continuarão amarradas ao status
quo. Rebanhos comendo capim sob a sombra do
Estado, levadas de um lado para outro, tocadas pelo
cajado de guias ambiciosos, jamais terão autonomia
e independência. A única alternativa para sair dos
currais é a semente de uma educação libertadora e
vitalizante.

É mais que hora de sairmos da escravidão. Fernando
Pessoa, no Livro do Desassossego (Bernardo Soares),
poetava: “Toda a alma digna de si própria/deseja viver
a vida em extremo/contentar-se com o que lhe dão/é
próprio dos escravos”. Essa citação do belo “Livro das
Citações”, que ganhei do autor, o imortal José Paulo
Cavalcanti Filho, é um retrato fiel do Brasil.

TURISMO: 4 MUNICÍPIOS PRETENDEM CRIAR A
ROTA CENTRO-SUL DA CHAPADA DIAMANTINA

O secretário Municipal de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer de Ituaçu,
Francisco de Assis Nunes Santos,
acompanhado da diretora de Turismo
Brena Rocha e do coordenador de
Marketing em Turismo, Edelson Ribeiro,
estiveram no município de Ibicoara,
nessa terça-feira (08), onde participa-
ram de uma reunião com o prefeito de
Ibicoara, Gilmadson Cruz de Melo, e
com os secretários de Turismo de
Ibicoara, Barra da Estiva e Iramaia, com
o objetivo de buscar parceiras para a
criação da rota Centro Sul da Chapada
Diamantina, envolvendo esses municí-
pios. Segundo nota da Prefeitura de
Ituaçu, "Esse projeto vai fortalecer o
turismo das cidades que compõem o
trajeto. Buscando parcerias, vamos
desenvolvendo o Turismo de Ituaçu
com muito amor!"

ITUAÇU, IBICOARA, BARRA DA ESTIVA E IRAMAIA

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CÂMARA DE ITUAÇU APROVOU COMPRA DE
TERRENO NO POVOADO DO BONITO, ONDE SERÁ

CONSTRUÍDO GINÁSIO DE ESPORTES
A SESSÃO FOI CONDUZIDA PELO PRESIDENTE CÉSAR DO POVO E CONTOU

COM AS PRESENÇAS DE 10 VEREADORES. AUSENTE, POR MOTIVO DE
SAÚDE, A VEREADORA NENÊ DE DONA SANTA (FOTO: SERTÃO HOJE).

A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu
aprovou hoje (04), em segunda e última votação,
por unanimidade, o Projeto de Lei Nº 03/2022,
que autoriza o poder executivo a adquirir terreno
para construção de ginásio de esportes no povoado
do Bonito e dá outras providências. A construção
do ginásio de esportes nesta localidade foi uma
indicação conjunta dos vereadores César Wanderley
Brito (César do Povo) e José Fontana (Zé Paixão).
Veja o vídeo dos dois Edis comentando a aprovação
e importância do projeto nesta matéria.

A sessão foi conduzida pelo Presidente César
Wanderley Brito e contou com as presenças dos verea-
dores Adriano Machado, Almir Pessoa, Branco do
Guigó, César do Povo, Joel Teixeira, Marcinho de
Noé, Nei de Tranqueiras, Ronaldo Rocha, Sivaldinho
e Zé Paixão. Ausente, por motivo de saúde, a
Vereadora Nenê de Dona Santa.

Na mesma sessão foi realizada ainda a segunda
votação do Projeto de Lei Nº 02/2022, que autoriza
o poder executivo municipal a firmar convênios com
os governos federal e do estado pelo período de 2
anos e a primeira votação do Projeto de Lei Nº 04/
2022, que autoriza o poder executivo municipal a
adquirir um terreno no povoado da Ovelha, onde
será construído uma Unidade Básica de Saúde (PSF).
A segunda votação deste projeto está marcada para
terça-feira (08), quando será realizada uma sessão
extraordinária.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.323 - 07 A 11 DE MARÇO DE 2022Página 06

BRUMADO: SESAU ENTREGOU EQUIPAMENTOS
PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO

BAIRRO DAS FLORES, BARAÚNAS E SÃO JOSÉ

Nesta semana, a
Secretaria Municipal de

Saúde (Sesau) de Brumado
entregou diversos

equipamentos odontológicos
às Unidades de Saúde da

Família (USFs) do bairro das
Flores, da Baraúnas

e do São José. Segundo o
titular da pasta, secretário

Claudio Feres, foram
entregues 3 novas

 cadeiras odontológicas,
6 seladoras, 5

fotopolimerizadores.
Ainda de acordo com o

secretário, a pasta está
aguardando chegar mais 6
autoclaves e 2 aspiradores

cirúrgicos odontológicos.
Ao todo, o investimento

 foi de R$ 83.730,
liberado pelo prefeito
Eduardo Vasconcelos.

O TODO, O INVESTIMENTO FOI DE R$ 83.730, LIBERADO PELO PREFEITO
EDUARDO VASCONCELOS. (FOTOS: INSTAGRAM / @CLAUDIOFERES)

Nós, muitas vezes, ouvimos a declaração de que
o dinheiro não traz felicidade. E esta ideia traz implícita
a questão de que alguma outra coisa irá trazer a
felicidade, embora não saibamos o que realmente
essa coisa séria. A maioria de nós está procurando
"essa coisa" ilusória, seja através do dinheiro, do
amor, do trabalho das buscas espirituais ou, se as
coisas ficarem muito difíceis, através até mesmo do
álcool ou das drogas, porque tudo é busca de
felicidade. Olhe para a sua própria vida por um
momento e veja se encontrar essa coisa que o fará
feliz é o que te impulsiona? O fato é que nós não
temos a receita de felicidade e também não temos a
receita da felicidade perfeita, que é aquilo que muitos
pensam ser possível conquistar.

O que queremos dizer com felicidade? Normal-
mente ela representa um certo estado emocional,

um sentimento de paz de alegria, contentamento,
satisfação que podemos ter experimentado em breves
momentos de nossas vidas e que desejamos
experimentar permanentemente. Mas acho que, de
certa forma, isso é um mito, um conto de fadas que
nos mantém correndo em círculos, tentando atingir
uma meta que é inatingível, ou seja, a da felicidade
permanente, a da felicidade perfeita. Mesmo rodeado
por tudo que um dia você possa precisar, você pode
ainda experimentar estados emocionais sobre os
quais você não tem controle e essa é uma ideia
importante. Nós não controlamos a vida como a gente
quer, mesmo se você se isolasse em um lugar
maravilhoso, rodeado por tudo que um dia você
precisa e deseja, e meditasse todas as horas em que
estivesse acordado, seus hormônios poderiam ainda
desencadear estados emocionais sobre os quais você

não teria controle e provavelmente você se sentiria
triste e sozinho.

A questão é: nossa experiência emocional não é
algo que possamos controlar completamente e ainda
assim a maioria das pessoas da nossa cultura acredita
inquestionavelmente que a meta definitiva é ser feliz
24 horas por dia e sete dias por semana. Se é assim
que nós definimos o nosso sucesso, estamos
provavelmente nos preparando para o fracasso. A
felicidade está sempre misturada com tristeza,
angústia, sofrimentos... Felicidade tem que rimar com
tudo aquilo que acontece na vida. Quem pensa em
encontrar uma felicidade perfeita está, também,
pensando que pode controlar-se e controlar tudo. E
isso não é verdade. Reflita sobre isso!

Desejo que seja feliz aprendendo a lidar com
tudo o que acontece!

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

NÃO HÁ FELICIDADE PERFEITA

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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GUANAMBI: PREFEITO REAFIRMA ACORDO COM
A EMBASA PARA REDUÇÃO DA TAXA DE ESGOTO

O prefeito Nilo Coelho (UB) falou sobre o acordo
inédito na Bahia firmado entre a Prefeitura de
Guanambi com a Embasa para a redução da Taxa de
Esgoto de 80%. A declaração foi dada em entrevista
ao radialista Fernando Alves, da Rádio Cultura de
Guanambi, na manhã da última sexta-feira (11).

"Este modelo é único na Bahia, só Guanambi
conseguiu e formulou, depois de exaustivas reuniões
com técnicos da gestão com a Embasa, o seu
presidente e nosso setor jurídico, chegamos ao
denominador comum, para que a empresa seguisse
em Guanambi", afirmou Nilo Coelho, destacando

A DECLARAÇÃO FOI DADA EM ENTREVISTA AO RADIALISTA FERNANDO ALVES,
DA RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI, NA SEXTA (11). (FOTO: DIVULGAÇÃO)

ainda que a Embasa depositou, no último dia 07, a
primeira parcela na quantia de R$ 1.746.363,50. O
desconto para os consumidores inicia no mês de
abril e a população será informada sobre como
conseguir o benefício.

Segundo os dados divulgados pela Prefeitura, das
18.504 ligações, 15.453 consomem até 15m³ em
média. Ou seja, 83,5% dessas ligações terão suas
taxas reduzidas integralmente em 50%. Categorias
contempladas na faixa Social, Mista, Residencial,
Pequeno Comércio e Filantrópica. "A partir de 15
metros cúbicos, terá o desconto gradual, a família

que consome 20 metros, por exemplo, terá o
desconto proporcional dos 15% consumidos",
explicou o secretário de Planejamento, Coronel Lira,
que acompanhava a entrevista ao lado de Felipe
Duarte, secretário de Agricultura.

"Eu falei e cumpri, nós fomos para cima, sentamos
e negociamos exaustivamente e o povo será
diretamente beneficiado, seja com o desconto da
taxa, seja com a ampliação dos serviços de
esgotamento sanitário nos bairros que ainda não
têm e que vai possibilitar fazer o asfalto", comemorou
o prefeito.

ANDARAÍ: PREFEITO AVALIA QUE AÇÕES NA SAÚDE
ATENUAM PROBLEMAS DE CIDADES PEQUENAS
O prefeito de Andaraí, Wilson

Cardoso (PSB), disse que a entrega da
Maternidade Frei Justo Venture ao
município de Seabra, também localizado
na região da Chapada Diamantina, vai
acelerar o atendimento e evitar baixas
entre as mulheres. O equipamento
também vai ajudar os municípios da
Chapada, que têm dificuldade em gerir
a saúde devido à deficiência financeira.
As informações são de Bruno Leite e
Francis Juliano, do Bahia Notícias.

"A maioria dos municípios da
Chapada é de pequeno porte, de 14,
15, 16 mil habitantes. A saúde é o
maior problema para o gestor público,
porque ele não tem o custeio. Quem
banca a saúde é o próprio município.

Não é como a educação que tem o
Fundeb [Fundo para educação básica],
que tem as receitas certinhas que você
pode puxar", disse Cardoso, que é
presidente do Consórcio de Saúde da
Chapada, durante entrega da mater-
nidade nessa sexta-feira (02).

O prefeito também declarou que há
ainda várias ações a serem feitas no
setor, como a requalificação de
unidades de saúde locais. "Saúde é um
problema de muitos e muitos anos. Por
mais que você ofereça, [a pessoa] vai
sempre char que é pouco. Os avanços
são grandes, mas nós precisamos
avançar ainda mais, reestruturar
hospitais de municípios pequenos que
precisam de apoio", avaliou.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

SEMEIA: PROJETO PEGADA ECOLÓGICA PROMOVEU
PLANTIO DE MUDAS EM COMUNIDADES DE CACULÉ

A equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento, da Agricultura e Meio Ambiente (SEMEIA)
realizou mais uma edição do projeto Pegada
Ecológica em parceria com a Cooperativa de
Catadores Catando a Vida nas comunidades de
Barragem da Cana, Cipó e Cristais, nessa última sexta-
feira (04).

Segundo a SEMEIA, o projeto é desempenhado
por multiprofissionais que coletam recicláveis e levam
informações para as comunidades acerca do cuidado

NESSA EDIÇÃO DO PROJETO, A EQUIPE DA SEMEIA CONTOU
COM A PARCERIA DA COOPERATIVA DE CATADORES CATANDO A VIDA.

(FOTOS: RAFAEL SOUZA / ASCOM PMC)

necessário com o lixo. Nessa edição, os profissionais
ministraram uma palestra educativa relacionada ao
meio ambiente e coleta seletiva, além de promoverem
a distribuição e plantio de mudas no local.

O titular da SEMEIA, secretário Joaquim Santos,
abriu o evento ressaltando a importância dessas
ações para o desenvolvimento consciente da
população e o impacto positivo que isso gera para a
cidade. Os demais palestrantes, Aloisio Mirante e
Morgana Xavier, fizeram um recorte sobre a

importância da coleta seletiva e contaram um pouco
sobre o trabalho realizado pela Cooperativa de
Catadores Catando a Vida.

Ao final, houve o plantio de algumas mudas no
entorno do prédio da associação da comunidade e
também a distribuição de mudas para o público
presente, além de ser instalada uma placa informativa
com o aviso de "Proibido Jogar Lixo ou Entulho no
Local", algo que era bastante cobrado pela população
das proximidades da Barragem da Cana.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.323 - 07 A 11 DE MARÇO DE 2022 Página 09

LIVRAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL FOI ENTREGUE
O final da tarde da última sexta-

feira (04) ficou marcado pela entrega
da reforma e ampliação da Escola
Municipal Fernando Ledo Santos Pereira,
que foi financiada com recursos
próprios do Município. Em evento
realizado com a presença do deputado
estadual Marquinho Viana (PSB),
vereadores, secretários, corpo docente
da escola, servidores e populares, o
prefeito Ricardinho Ribeiro (REDE)
entregou para a população a escola
modernizada e totalmente adaptada
para melhor receber os 1.132 alunos
que lá iniciarão e concluirão o Ensino
Fundamental II, na região central da
cidade. A estrutura física foi totalmente
reformada e ampliada com a constru-
ção de 6 novas salas de aulas,
totalizando 22.

EX-ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA EM CACULÉ
É RECEBIDO PELO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Filho de lavrador, o caculeense Sandro Nascimento,
20 anos, é o mais novo aprovado para o curso de
Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A história do ex-aluno da rede pública de ensino
estadual viralizou na internet e rendeu homenagens a
toda família durante encontro com o secretário da
Educação, Jerônimo Rodrigues, na segunda (07).

O futuro médico, sua mãe Luciana Nascimento,
seu pai João Batista e o irmão Henrique foram
recebidos na Secretaria da Educação (SEC), em uma
homenagem a Sandro pela conquista da vaga no
curso mais concorrido da UFBA. Na ocasião, o
secretário destacou o quanto a história do estudante
sensibiliza a todos da equipe da pasta, para continuar
sua missão e compromisso com uma educação
pública de qualidade. "Quando um estudante nosso
ingressa em uma universidade como a UFBA é um
forte indicador de que a escola pública tem validade
e de que professores e professoras têm respon-
sabilidade nesse resultado, juntamente a um governo
que tem o compromisso de investir na educação",
sinalizou Rodrigues, que aproveitou para destacar a
matrícula de 720 mil estudantes na rede pública de
ensino baiana.

Sandro concluiu o ensino médio no Colégio
Estadual Norberto Fernandes, em Caculé, onde já
participava dos projetos de extensão propostos pela
escola, como as feiras de ciências, para a expansão
de seus conhecimentos e auxílio no direcionamento
das suas habilidades. Foi cuidando da avó paterna,
dona Teresa, hipertensa e diabética, que Sandro, ainda
adolescente, percebeu o quanto sua dedicação em
ajudar era capaz de aliviar o sofrimento daquela
senhora. Hoje, prestes a começar sua jornada de
seis anos de estudos, o jovem diz demonstrar

SANDRO NASCIMENTO CONCLUIU O ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ESTADUAL
NORBERTO FERNANDES, EM CACULÉ. (FOTOS: CLAUDIONOR JR. / SEC-BA)

interesse pela oncologia e iniciação científica. "Com
a medicina quero apurar minhas competências e atuar
com honestidade, servindo as pessoas e contribuindo
com a sociedade, doando meu trabalho a quem mais
precisar", declarou o calouro.

Durante o ensino médio, Sandro esteve em
mostras científicas, e obteve destaque em diversos
momentos, a exemplo da Feira Brasileira de Ciências
e Engenharia (Febrace) e da Feira de Ciências,
Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba).
Dentre as atividades desenvolvidas pelo estudante,

um projeto de captação e uso da água da chuva no
ambiente escolar, através de caixas feitas com garrafas
PET foi apresentado na Feciba.

Desde 2018, no seu primeiro vestibular, o jovem
já sabia que queria seguir na carreira na medicina,
mas não foi tão fácil conquistar a vaga. Em 2020,
chegou perto de realizar seu sonho, foi aprovado
em biologia na UFBA, Campus de Vitória da
Conquista. Agora, em 2022, ocupará uma cadeira
como estudante de medicina, após a aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
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AVISO DISPENSA Nº 23/2022, ELETRÔNICA - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 23/22-PA 44/22. COM DISPUTA. Menor Preço por Lote (único). Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de materiais destinados à Secretaria Municipal de Ação Social para manutenção das oficinas de manicure/
pedicure. Sessão: 28.3.22 das 9h até às 9:30h - 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° 924382 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 - 11.3.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente - CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 6/22-PA 55/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futuras e
eventuais contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos, afins e uniformes para manutenção das atividades
desportivas, recreativas promovidas pelos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das Propostas e Habilitação: 11.3.22
a 23.3.22 até às 8:30h, Abertura das Propostas: 23.3.22 às 8:30h, Disputa: 23.3.22 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° 925830
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 - 11.3.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 - ID Nº 925627 - 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 011/2022, tendo como objeto Registro de Preços para aquisição de pneus,
câmaras de ar, protetores em atendimentos às demandas das diversas Secretarias Municipais, conforme condições e
especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 17 de março de 2022, às 09h00min, na sede desta
Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link:
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa, nº 26, Centro, Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via
E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 04 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - ID Nº 923125 - 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, Decreto Municipal nº 1.651/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com
suas posteriores alterações, torna público para ciência dos interessados, que o PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2022, tendo
como objeto o registro de preços para eventual e futura aquisição de oxigênio medicinal, com fornecimento de cilindros em
regime de comodato, em atendimento as demandas da Secretária Municipal de Saúde, deste município, conforme condições
e especificações constantes no edital e seus anexos, fica PRORROGADO, em virtude de problemas técnicos no sistema
licitações-e, para o dia 16 de março 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, 08 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP - ID Nº 926179 - 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, Decreto Municipal nº 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 012/2022, tendo como objeto o registro de
preços para futuras e eventuais aquisição de peças, componentes e acessórios originais e de reposição de primeira linha, que
serão utilizados na manutenção e conservação da frota do Município de Caculé - Bahia, conforme especificações constantes
no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 22 de março de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura, através da
plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 08 de
março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Ituaçu, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02
ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022, ADJUDICA o objeto - aquisição de combustíveis destinados ao atendimento
do poder legislativo municipal, conforme especificações do termo de referência - à empresa: ADÃO RIBEIRO NETO EIRELI EPP,
inscrita no CNPJ: 12.755.827/0001-94, pelo valor final de R$ 55.625,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais).
Ituaçu - Bahia, 22 de fevereiro de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer jurídico exarado no Processo administrativo de n° 003/2022, torna público que foi homologado o resultado do
Pregão Presencial nº 001/2022 para a empresa ADÃO RIBEIRO NETO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 12.755.827/0001-94, pelo
valor global de R$ 55.625,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais), com o objetivo de aquisição de
combustíveis que serão destinados ao atendimento da demanda do Poder Legislativo Municipal. Ituaçu - Bahia, 22 de fevereiro
de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2022 MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 -
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO:
ADÃO RIBEIRO NETO EIRELLI EPP. CNPJ: 12.755.827/0001-94. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o
fornecimento de combustíveis destinados ao atendimento do Poder Legislativo Municipal no decorrer do ano de 2022.
VALOR GLOBAL: R$ 55.625,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e vinte e cinco reais). DATA DE ASSINATURA:

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2022 - 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 execução de atividades operacionais e técnicas de transmissão e difusão dos sinais de áudio da
Rádio Câmara Brumado (103,3FM), incluindo a operacionalização do funcionamento de suas instalações e de sua programação
diária, com disponibilização de pessoal para desenvolvimento das atividades. 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@cmbruma-
do.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 17 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, 07 de março de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA - Portaria nº 04/2022.

RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE FEVEREIRO/2022
EXTRATO DO CONTRATO N°. 014/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: AUTO POSTO MOURA
EIRELI. CNPJ: 34.866.630/0001-65. Endereço: Rua Antônio Francisco da Silva, 860 Bairro Santa Tereza, CEP 46.100-000, na
cidade de Brumado, Estado da Bahia. Objeto: Atender despesa com aquisição de combustível tipo gasolina e óleo diesel S10
para abastecimento dos veículos integrantes da frota da Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$ 7.841,35 (sete mil
oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos). Validade: 01 (um) mês. Data Assinatura: 01/02/2022. Fundamento
Legal: Dispensa licitatória prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal. 8.666/93.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 015/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CLÁUDIO JOSÉ SANTANA.
CNPJ: 08.605.913/0001-43. Endereço: Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 74 - A, Centro, Bom Jesus da Lapa/BA, Cep:
47.600-000. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de Sistema de contabilidade,
Folha de Pagamento, tesouraria, transparência Municipal, patrimônio, minha folha, da Câmara Municipal de Brumado. Valor
Global: R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais). Validade: 03 (três) meses. Data Assinatura: 01/02/2022. Fundamento
Legal: Dispensa licitatória prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 016/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: SAYRON SILVA FARIAS
91489741534. CNPJ: 13.824.625/0001-10. Endereço: Rua João Gomes, 154, Bairro Centro, Vitória da Conquista - Bahia CEP
45.000-845. Objeto: Para atender despesas com contratação de profissional para acompanhamento das contas de Telefonia
Móvel com o objetivo de auxiliar o órgão na Gestão dos seus recursos de telecomunicação, ganho de produtividade com foco
na redução dos custos e na otimização de resultados; conferência mensal da conta referente ao contrato firmado com a
operadora, se os valores cobrados estão de acordo com o contrato; Configuração das linhas no programa de gestão que controla
gastos por minuto. Valor Global: R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Validade: 11 (onze) meses. Data Assinatura: 08/
02/2022. Fundamento Legal: Dispensa licitatória prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 017/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: FLORENCE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (FLORENCE & ADVOGADOS ASSOCIADOS). CNPJ: 40.154.719/0001-00. Endereço: Av. Luiz
Viana Filho, 6462, Edf. Manhatan Square Wall Street - Torre West, sala 604, Paralela - Salvador/BA. Objeto: Atender despesa
com prestação de serviços técnicos e especializados em consultoria e assessoria jurídica, para o acompanhamento dos
processos legislativos dos parlamentares e, processos de interesse do Poder Legislativo de Brumado/BA no Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) e no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), durante o exercício de 2022.
Valor Global: R$ 72.600,00 (setenta e dois mil e seiscentos reais). Validade: 11 (onze) meses. Data Assinatura: 08/02/2022.
Fundamento Legal: Inexigibilidade Licitatória prevista no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, da Lei 8.666/93.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 18/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: LEIDIANE DE JESUS SA
MEIRA. CNPJ: 33.486.240/0001-05. Endereço: Rua Esther Gondim, 79 - bairro Ginásio Industrial, Brumado - Bahia, CEP 46.100-
000. Objeto: Atender despesa com a prestação de serviços de recarga de cartuchos e tonners para manutenção dos serviços
desta Casa Legislativa. Valor Global: R$ 12.316,00 (doze mil trezentos e dezesseis reais). Validade: 11 (onze) meses. Data
Assinatura: 21/02/2022. Fundamento Legal: Dispensa Licitatória Prevista no art. 24, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93
EXTRATO DO CONTRATO N°. 019/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: MERCADINHO
BRUMADENSE EIRELI. CNPJ: 07.273.847/0001-99. Endereço: Rua José Batista da Silva, 56, Bairro Monsenhor Antônio
Fagundes, Brumado, Bahia, CEP 46100-000. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Câmara Municipal de
Brumado. Valor Global: R$ 27.840,00 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais). Validade: 11 (onze) meses. Data Assinatura:
22/02/2022. Fundamento Legal: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02.2022, tipo Menor Preço por Lote.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 020/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: MERCADINHO
BRUMADENSE EIRELI. CNPJ: 07.273.847/0001-99. Endereço: Rua José Batista da Silva, 56, Bairro Monsenhor Antônio
Fagundes, Brumado, Bahia, CEP 46100-000. Objeto: Atender despesa com aquisição de utensílios domésticos, destinados à
Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais). Validade: 11 (onze) meses. Data
Assinatura: 22/02/2022. Fundamento Legal: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02.2022, tipo Menor Preço por Lote.
EXTRATO DO CONTRATO N°. 021/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: RIO'S LIMP COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME. CNPJ: 05.959.255/0001-08. Endereço: Rua Nilo Peçanha, 84, Bairro Sumaré, CEP 45015-570,
na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Objeto: Atender despesa com aquisição de material de limpeza, destinados
à Câmara Municipal de Brumado. Valor Global: R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais). Validade: 11 (onze) meses. Data
Assinatura: 22/02/2022. Fundamento Legal: Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 02.2022, tipo Menor. Preço por Lote.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.° 060/2021 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: CONSLOC -
CONSTRUTORA & LOCAÇÕES LTDA - EPP. CNPJ: 02.584.213/0001-33. Endereço: Rua Dr. José Gonçalves, n.º 69, Bairro
Areia de Cima, Cep: 45.310-000, Ubaíra-BA. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual até 31.12.2022, visando
garantir a continuidade dos serviços de cessão de mão de obra de condutor, de limpeza e conservação, sem fornecimento de
materiais, destinados à Câmara Municipal de Brumado, atividades contínuas e essenciais ao funcionamento administrativo do
Poder Legislativo. Valor Global: R$284.549,28 (Duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e oito
centavos). Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Data Assinatura: 31/12/2021. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei Federal
n.º 8.666/93 e edital do Pregão Eletrônico n.º 017/2021.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.° 013/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: EDEVALDO
JOSÉ SANTANA. CNPJ: 05.406.312/0001-13. Endereço: Rua Antônio José de Souza, nº 110, Bairro do Campo, Tanhaçu-BA,
CEP: 46.600-000. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual por mais quinze dias, bem como o acréscimo quantitativo
de serviços para acrescentar mais uma filmagem de sessão legislativa. Valor Global: R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e
oitenta reais). Validade: 15 dias. Data Assinatura: 25/02/2022. Fundamento Legal: Fundamentado no art. 65, inciso I, alínea "b",
c/c o seu parágrafo 1º, da Lei Federal 8.666/93.

22 de fevereiro de 2022. VIGÊNCIA: Da data de assinatura 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.
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.
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - 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° 003/2022
à pessoa física MIZAEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 898.040.235-04, no valor global de R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais), com o objetivo de contratação de prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial a serem executados
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Ituaçu - Bahia, 08 de março de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY
BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - 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° 003/2022
à pessoa física MIZAEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR, inscrita no CPF: 898.040.235-04, no valor global de R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais), com o objetivo de contratação de prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial a serem executados
nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Ituaçu - Bahia, 08 de março de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY
BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de vigilância
e segurança patrimonial a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. EMPRESA:
MIZAEL SILVA OLIVEIRA JUNIOR. CPF: 898.040.235-04. VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (dezessete mim reais). VALOR
MENSAL: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 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, 08
de março de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2022 MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2022 -
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: MIZAEL
SILVA OLIVEIRA JUNIOR. CNPJ: 898.040.235-04. OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de vigilância e segurança
patrimonial a serem executados nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. VALOR GLOBAL: R$
17.000,00 (dezessete mim reais) VALOR MENSAL: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
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COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DIPLOMA
Extraviado o diploma de Ednéia do Amaral Vieira Santos, curso de Licenciatura plena
em Letras com Habilitação em Língua portuguesa e Literatura de Língua portuguesa,
concluído no1°semestre de 2017, no Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias do Campus xx _ Brumado /UNEB

ASSOCIACÃO DOS CREDORES DA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
BRUMADENSE LTDA. - ASCREB - CNPJ: 10.364.673/0001-84

Rua Marinha Lobo, 177, Santa Tereza, Brumado (BA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÈIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Credores da Cooperativa de Crédito Rural Brumadense
Ltda. - ASCREB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam
148 (cento e quarenta e oito), para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 de março
de 2022, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brumado, sito à Praça Armindo Azevedo, nº. 446, Centro, Brumado-
Bahia, por não haver espaço suficiente em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação,
em cumprimento ao que determina o Estatuto Social; em primeira convocação às 19:00 (dezenove horas), em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), em segunda
convocação, com a presença de metade mais um, e às 20:00 (vinte horas) em terceira e última convocação, com a presença
mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Prestação de Contas do Exercício de 2021;
2 - O que Ocorrer.

Brumado (BA), 09 de março de 2022.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO.
CNPJ: 00.071.717/0001-24 - Rua Marinha Lobo, 177, Santa Tereza, Brumado
(BA) - Telefone 77 3441.4019 E-mail: credib@brumadonet.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

O Liquidante da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL BRUMADENSE LTDA-EM LIQUIDAÇÃO, no uso das atribuições que
lhe confere o Art. nº 24 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data totalizam 430 (quatrocentos e trinta)
em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÀRIA a ser realizada no dia 30 de março de 2022,
na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brumado, sito à Praça Armindo Azevedo, nº. 446, Centro, Brumado-Bahia, por
não haver espaço suficiente em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, em
cumprimento ao que determina o Estatuto Social; em primeira convocação às 18:00 h (dezoito horas) com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto; em segunda convocação às 18:30 h (dezoito horas e trinta
minutos) com a presença da metade dos associados, mais um e em terceira e última convocação às 19:00 h (dezenove
horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

1. Relatório e balanço do estado da liquidação;
2. Prestação de contas dos atos praticados no exercício de 2021;
3. O que ocorrer.

Brumado (BA), 09 de março de 2022.

POSTO MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI,
CNPJ: 05.291.198/000123, nome de fantasia: POSTO
MEIRA, torna público que está requerendo a Secretaria de
Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Brumado-
Ba, a Renovação da Licença Ambiental Unificada para a
atividade de COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, localizada na Avenida
Coronel Santos, 785, Bairro São Félix, nesta cidade de
Brumado – BA.

Marivaldo Teixeira Meira
Sócio Gerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 - Processo de Administrativo
n.º 030/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E
FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEMINOVO, TIPO PICK-UP PORTE PEQUENO, CABINE SIMPLES NA
COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400 CILINDRADAS, AR E DIREÇÃO PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 23
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. 10 de março de 2022.ANDERSON DIAS ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 - Sistema de Registro de Preços Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futuro fornecimento de fraldas descartáveis e pomadas dermatológicas, conforme especificações e
condições constantes no edital e seus anexos. Data: 23/03/2022. Horário: 08h. 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 Centro Administrativo de Jacaraci, Praça Gonzagão, S/N, Bairro Centro - Jacaraci/BA, no horário 08:00 às 14:00 h
de segunda a sexta. Site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 11 de Março de 2022. João Paulo da Silva
Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
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