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GOVERNO DA BAHIA REALIZARÁ 79 MIL
CIRURGIAS ELETIVAS EM ATÉ 3 MESES

Com o objetivo de zerar a fila de cirurgias eletivas
que tiveram a demanda represada durante a pandemia
da Covid-19, o Governo do Estado anunciou o
investimento de mais de R$ 103 milhões na realização
de 79 mil procedimentos cirúrgicos, exames pré-
operatórios e anatomopatológicos. Esse montante
contempla os projetos do Mutirão de Cirurgias
Eletivas e as Feiras de Saúde.

O edital para o credenciamento de prestadores
foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-BA)
do último sábado (12) contemplando os 417 mu-
nicípios e com início imediato. Ao todo, serão ofe-
recidos 36 tipos de procedimentos, prioritariamente
para mulheres, como cirurgia de catarata e remoção
de mioma, útero, vesícula, hérnias, dentre outros.

"Nós estimamos 79 mil cirurgias no período de
90 dias. Com a queda do número de internados e
dos novos casos da Covid-19, a gente pode retomar,
em regime de mutirão, essas cirurgias eletivas que
estavam represadas", afirma o governador Rui Costa.

A secretária da Saúde do Estado (Sesab), Adélia
Pinheiro, explica que "terão acesso aos procedimentos
as pessoas que já possuem o diagnóstico e indicação
de cirurgia, bem como estão cadastradas pelo município

SERÃO OFERECIDOS 36 TIPOS DE PROCEDIMENTOS, PRIORITARIAMENTE
PARA MULHERES, COMO REMOÇÃO DE MIOMA, ÚTERO, VESÍCULA, HÉRNIAS

no Sistema Lista Única. Se o paciente não sabe se está
cadastrado, ele deve procurar a Secretaria Municipal
de Saúde para realizar o cadastramento. Também é
possível ser encaminhado através das Feiras de Saúde
que serão realizadas em diversas localidades", esclarece
ela, ressaltando ainda que "esse é um projeto que vai
salvar muitas vidas e dar dignidade as pessoas que
esperam por uma cirurgia há meses ou anos."

MUTIRÃO DE EXAMESMUTIRÃO DE EXAMESMUTIRÃO DE EXAMESMUTIRÃO DE EXAMESMUTIRÃO DE EXAMES

As 21 Policlínicas Regionais de Saúde funcionarão
em regime especial para dar celeridade aos exames
pré-operatórios, tais como ultrassonografia abdominal,
transvaginal, mama, eletrocardiograma e radiografia
de tórax. "Já conversamos com os prefeitos que são
presidentes dos consórcios de saúde e administram
as policlínicas regional. A expectativa é fazer uma
grande mobilização para atingir as metas propostas",
completou o governador.

PRPRPRPRPROCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOCEDIMENTOSOSOSOSOS

De acordo com o edital de credenciamento, serão

ofertados os procedimentos de: Colecistectomia,
Colecistectomia videolaparoscópica, Exerese de cisto
sacro-coccigeo, Fistulectomia / fistulotomia anal,
Hemorroidectomia, Hernioplastia epigástrica,
Hernioplastia epigástrica videolaparoscópica,
Hernioplastia incisional, Hernioplastia inguinal
(bilateral), Hernioplastia inguinal / crural (unilateral),
Hernioplastia umbilical, Postectomia, Vasectomia,
Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral), Tratamento
cirúrgico de varizes (unilateral), Colpoperineoplastia
anterior e posterior, Exerese de glandula de bartholin
/ skene, Histerectomia c/ anexectomia (uni / bilateral),
Laqueadura tubaria (salpingectomia), Miomectomia,
Ooforectomia / ooforoplastia, Capsulectomia posterior
cirúrgica, Capsulotomia a yag laser, Exerese de calazio
e outras pequenas lesões da pálpebra e supercílios,
Facoemulsificação c/ implante de lente intra-ocular
dobrável, Fotocoagulação a laser por sessão,
Iridotomia a laser, Tratamento cirúrgico de pterígio,
Vitrectomia anterior, Amigdalectomia, Amigdalectomia
c/ adenoidectomia, Orquidopexia unilateral,
Prostatectomia suprapúbica, Ressecção endoscópica
de próstata, Tratamento cirúrgico de hidrocele,
Tratamento cirúrgico de varicocele.
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CODEVASF ENTREGA 200 MIL ALEVINOS A
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE 6 MUNICÍPIOS

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) entregou 200
mil alevinos da espécie tambaqui a associações
comunitárias de seis municípios do Médio São
Francisco baiano. Foram beneficiadas associações de
Bom Jesus da Lapa, Licínio de Almeida, Matina, Serra
do Ramalho, Sítio do Mato e Tanque Novo.

A ação, que beneficia aproximadamente 800
famílias, ocorreu em fevereiro e foi realizada por meio
de parceria existente entre a Codevasf e a Bahia Pesca,
empresa vinculada à Secretaria Estadual de
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura
(Seagri) do Governo do Estado da Bahia. O trabalho

A AÇÃO BENEFICIOU ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA
LAPA, LICÍNIO DE ALMEIDA, MATINA, SERRA DO RAMALHO, SÍTIO DO

MATO E TANQUE NOVO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / CODEVASF)

conjunto das instituições para estruturação de
atividades de piscicultura existe desde 2014.

Os alevinos são colocados em lagoas, represas
e tanques. A iniciativa promove a recomposição de
estoques piscícolas e proporciona segurança alimentar
e oportunidades de geração de renda para famílias
da zona rural.

O município de Serra do Ramalho foi o mais
beneficiado pela ação, com 60 mil alevinos
destinados a agrovilas e às comunidades de Palmas
e Passos, Jenipapo e Batata. Para os municípios de
Licínio de Almeida e de Tanque Novo foram
destinados 40 mil alevinos, cada. Bom Jesus da Lapa

recebeu 30 mil alevinos. Matina e Sítio do Mato
receberam, cada um, 15 mil alevinos.

Ainda no primeiro trimestre deste ano deverão
ser produzidos e disponibilizados, por meio da parceria
entre a Codevasf e a Bahia Pesca, mais 300 mil alevinos
de tambaqui e tambacu. A Bahia Pesca faz a produção
e a disponibilização dos alevinos, enquanto a Codevasf
fornece matrizes e reprodutores, realiza o cadastro de
piscicultores beneficiários e transporta e distribui os
alevinos. Matrizes e reprodutores são oriundos do
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura
de Xique-Xique, unidade vinculada à 2ª Superin-
tendência Regional da Codevasf.
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GUANAMBI: AVENIDAS JOAQUIM CHAVES,
DEOLINDA MARTINS E SANDOVAL MORAES
PASSAM POR REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA

A Prefeitura de Guanambi, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura (Seinfra), após finalizar a
recuperação da Avenida Deolinda Martins, no bairro
Santo Antônio, a Seinfra está realizando a recuperação
do pavimento da Avenida Joaquim Chaves, que interliga
com a Avenida Sandoval Moraes, pela lateral do Centro
de Treinamento Pedagógico (CETEP). A ação faz parte
do programa de asfaltamento de bairros e requalificação

A AÇÃO FAZ PARTE DO PROGRAMA DE ASFALTAMENTO DE BAIRROS E
REQUALIFICAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS "ESTRATÉGICAS" POR TODA A CIDADE

de avenidas e ruas "estratégicas" por toda a cidade.
Segundo a Seinfra, "a rua estava danificada com

pavimento em paralelepípedo todo irregular e agora
poderá ser mais uma opção de tráfego para
motoristas que vão para várias regiões da cidade
ou pegar o anel rodoviário."

O prefeito Nilo Coelho (UB) anunciou que o amplo
programa de asfaltamento de bairros inteiros, que já

começou pelo bairro Ipanema, irá estender aos locais
que ainda não conta com o benefício. "Com a usina
de asfalto e os equipamentos que adquirimos, teremos
muito mais autonomia e alta capacidade de produção
e queremos até o final da gestão, pavimentar todos os
bairros que faltam, como o Liberdade, Morada Nova,
Floresta e todos os demais, é o compromisso que faço
com o povo de Guanambi", afirmou o gestor.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.324 - 14 A 18 DE MARÇO DE 2022Página 04

GAUDÊNCIO TORQUATO

Estamos chegando ao fim de um ciclo na esfera
do presidencialismo, batizado, como sabemos, pelo dito
franciscano: é dando que se recebe. A constatação é
auspiciosa se levarmos em conta que, ao se fechar a
bodega das trocas, outro sistema político poderia
florescer, algo como um parlamentarismo à moda
portuguesa ou mesmo à francesa. O primeiro-ministro
governa com o Parlamento, deixando ao presidente as
funções de representação do Estado, condição que
ganha impulso na crise contemporânea.

Sabemos, no entanto, quão difícil é estabelecer uma
nova ordem política em nossas plagas, em conse-
quência do longo trajeto presidencialista, moldado
ainda numa forte herança cultural. O sociólogo francês
Maurice Duverger chega a lembrar o gosto latino-
americano pelo sistema presidencialista, o qual, em sua
visão, tem a ver com o aparato monárquico na região.
O vasto e milenar império inca, com seus caciques, e
depois o poderio espanhol, com seus reis, vice-reis,
conquistadores, aventureiros e corregedores, teriam
direcionado a inclinação para regimes de caráter
autocrático.

O nosso presidencialismo agrega boa dose de
autocracia. O executivo chega a criar um amontoado
número de leis que, algumas vezes, supera a quantidade
produzida pela casa que devia fazê-las, o Legislativo. Já
na Europa, o parlamentarismo teria se inspirado na
ideologia liberal da Revolução Francesa, cujo alvo era
a derrubada do soberano. O fato explica a frieza
europeia sobre o modelo presidencialista. A disposição
monocrática de exercer o poder apareceu no Brasil

PRESIDENCIALISMO SATURADO
desde 1824, quando a Constituição atribuiu a chefia
do Executivo ao imperador. A adoção do presiden-
cialismo, na Carta de 1891 - que absorveu princípios
da Carta americana de 1787 -, só foi interrompida no
interregno de 1961 a 1963, quando o País passou
por ligeira experiência parlamentarista. O presidencia-
lismo, sob essa configuração, está entronizado no altar
da cultura política. O poder que dele emana impregna
a figura do mandatário, elevando-o à condição de pai
da Pátria, protetor, benemérito. Por conseguinte, essa
cadeia de mando corre de cima para baixo, do
presidente da República para governadores e prefeitos.
No caso brasileiro, nos últimos tempos, vimos uma
realidade ancorada no "parlamentarismo de ocasião",
concretizado pelo lema: ou o presidente dá o que nós
queremos, ou não aprovará nada no Parlamento.
Grupos parlamentares, como o Centrão, tomam as
rédeas do Executivo.

Costumo lembrar outra herança que finca as estacas
presidencialistas em nosso roçado. A estadania. O
sociólogo inglês Thomas Marshall argumenta que os
ingleses construíram sua cidadania abrindo, primeiro,
a porta das liberdades civis, depois, a dos direitos
políticos e, por fim, a dos direitos sociais. Entre nós,
Getúlio abriu, primeiro, a porta dos direitos sociais.
Basta ver o apoio que deu ao sindicalismo. Adensa
legislação social (benefícios trabalhistas e previden-
ciários) foi implantada entre 1930 e 1945, sob a
castração de direitos civis e políticos. Portanto, o civismo
e o sentimento de participação ficaram adormecidos
por muito tempo no colchão dos benefícios sociais.

Em lugar da cidadania, forjamos a estadania. Sob essa
configuração, o parlamentarismo só tem chance de se
instalar sob o desgaste dessa modelagem de viés
franciscano.

Sabemos que o fardão presidencialista só será
modernizado ante uma intensa e continuada campanha
de comunicação. Sem o apoio da sociedade, não
sairemos do lugar. O rolo compressor comprimiria a
política personalista. Formaríamos gigantesca estrutura
comprometida com o bem comum. Coisa difícil, pois o
bem da coletividade passa pela filtragem personalista,
a marca pessoal. A ação institucional quase sempre é
precedida pela louvação do mandatário. Fulanos e
sicranos dão o tom da política e da administração
pública, imprimindo à orquestra o seu compasso. Alas
se formam no interior de estruturas, matizes políticos
dão o tom de operações e a algazarra do espetáculo
acende fogueiras. A querela se espalha pela teia dos
Poderes. Esse aparato teria de ser desmontado. O que
fazer com a massa contenciosa que agita atores?

A resposta aponta para a obviedade: cumprir o
dever nos limites prescritos pela lei, despir-se de
vaidades, usar o bom senso para evitar duplicação de
tarefas e, por fim, profissionalizar as estruturas,
deixando-as imunes aos partidarismos. Os Poderes
devem ocupar os espaços que lhes cabem. Sem mais
nem menos.

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

RUI COSTA PEDE PACIÊNCIA E ALFINETA
MUNICÍPIOS QUE JÁ LIBERARAM USO DE MÁSCARAS

Com a queda nos números da
pandemia, o mês de Abril deve ser de
flexibilização do uso de máscaras, mas
o governador Rui Costa (PT) pediu
cautela às lideranças municipais para
a tomada de decisões. Nesse último
sábado (12), o governador criticou aos
municípios de Porto Seguro e de Mata
de São João, que se anteciparam e já
liberaram o uso do equipamento. As
informações são do Jornal Correio*.

"Essas cidades, lá atrás, em de-
zembro, já tinham liberado também e é
por isso que essas cidades lideram o
número de casos [ativos] de Covid-19.
Porto Seguro é o que tem o maior
número de mortes e de contaminados
do estado. Graças a deus os números
continuam caindo e não é por mais
10 ou 15 dias que a gente vai mudar

GOVERNADOR DISSE QUE 'NÃO CUSTA' ESPERAR POR MAIS 15 DIAS PARA
TER CERTEZA DO CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO (FOTO: REPRODUÇÃO)

alguma coisa", analisou o governador,
salientando ainda que é preciso ter
cuidado com as pessoas. "Vamos ter
cuidado e paciência. O que a gente
busca quando fala de vida humana é
segurança. o que custa esperar um
pouco mais para demonstrar que os
números estão caindo?"

Na sexta (11), Rui anunciou que
em abril o uso de máscaras em am-
bientes abertos pode ser dispensado,
caso os números continuem em queda.
Já no sábado (12), ele afirmou que o
equipamento em ambientes fechados
também pode ser flexibilizado. "Se os
números continuarem caindo de forma
consistente em mais 15 dias [após
liberar em ambientes abertos], a gente
pode avaliar liberar em ambientes
fechados", disse.
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FUTSAL: SELEÇÕES MASCULINA E FEMININA DE
CAETITÉ BRILHARAM NO CAMPEONATO SUDOESTE

A Seleção de Futsal masculina de Caetité
sagrou-se campeã do 18º Campeonato Sudoeste
de Futsal, após uma vitória por 5 a 0 contra a
Seleção de Cândido Sales . O campeonato
aconteceu nesse último final de semana, sábado
(12) e domingo (13), em Vitória da Conquista.
Além do título, a Seleção de Caetité também
emplacou 2 atletas nas premiações individuais,
com Elizafan e Welder, que foram reconhecidos
como os melhores jogadores da competição,

OS TORNEIOS ACONTECERAM NESSE ÚLTIMO FINAL DE SEMANA EM VITÓRIA
DA CONQUISTA (MASCULINO) E CAETITÉ (FEMININO) - (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

sendo que Welder também terminou como
artilheiro do campeonato, com 19 gols.

Também nesse final de semana, ocorreu, em
Caetité, mais uma rodada do zonal do 5º
Campeonato Sudoeste de Futsal Feminino Maria
do Carmo, que contou com a vitória da Seleção
de Caetité. Já o Audax de Caetité classificou-se
para a final do torneio, após uma vitória por 5 a
0 para cima da Seleção Secelt de Caetité, e
enfrentará o Bahia Santo Antônio de Guanambi.

O Campeonato Sudoeste de Futsal deste ano leva,
em homenagem, o nome da desportista Maria do
Carmo, que é uma grande incentivadora do futsal
feminino em Caetité e região.

Em ambos os torneios, masculino e feminino, as
seleções contam com o apoio da Prefeitura de Caetité,
que fornece o suporte necessário, como auxílio
financeiro, transporte, alimentação e uniforme das
equipes. No zonal sediado em Caetité, a Prefeitura
também forneceu hospedagem às equipes de fora.
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GOVERNO DE IBIASSUCÊ REALIZOU 1º FÓRUM
COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF 2021/2024

O plenário da Câmara de Verea-
dores de Ibiassucê recebeu, no último
dia 09, o 1º Fórum Comunitário do
Selo Unicef edição 2021-2024, que
teve como tema "Em busca de melhores
condições de vida e desenvolvimento
para as crianças e adolescentes do
município de Ibiassucê".

O evento foi organizado pela
Comissão Intersetorial do Selo Unicef
e pelo Conselho Municipal dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes
(CMDCA) e reuniu representantes do
setor público, de entidades não
Governamentais, dos Conselhos
Municipais de Saúde (CMS) e de
Educação (CME), do Núcleo de
Cidadania de Adolescentes (NUCA),
das escolas municipais e da sociedade
civil.

A abertura do evento contou com

O EVENTO FOI ORGANIZADO PELA COMISSÃO INTERSETORIAL DO SELO UNICEF E
PELO CMDCA E REUNIU O SETOR PÚBLICO, ONGS, CMS, CME, NUCA, ESCOLAS

MUNICIPAIS E SOCIEDADE CIVIL (TEXTO/FOTOS: AUGUSTO JACKSON/DIVULGAÇÃO)
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uma apresentação cultural intitulada: Desfile Temático
"Folclore Brasileiro", que foi organizada pelo professor
José Luiz e teve a participação de alunas das escolas
municipais. Em seguida aconteceu a explanação do
diagnóstico da situação das crianças e adolescentes
do município de Ibiassucê de acordo os indicadores
de Impacto Social e linha de base Selo UNICEF.

O objetivo do fórum foi debater e viabilizar ações
para garantir os direitos das crianças e adolescentes
no município, constituindo-se assim como um momento
importante para a comissão intersetorial do selo
apresentar a metodologia para toda a comunidade,
fazendo um diagnóstico amplo sobre a situação das
crianças e dos adolescentes nas dimensões dos
impactos sociais que o selo propõe e elaborar o Plano
de Ação. A articuladora do Selo no Município, Simone
Silva Nogueira, disse que foi um momento muito
proveitoso, esclarecedor e participativo. "O I Fórum
Comunitário marcou o lançamento das ações do Selo
Unicef no município, sendo um espaço muito
importante para traçar ações concretas a serem
realizadas até o ano 2024, visando a melhoria da
vida das crianças e adolescentes. A participação da
comunidade foi muito boa e conseguimos discutir sobre
os três eixos essenciais na metodologia do Selo Unicef:
Resultados Sistêmicos, Impactos Sociais e Participação
Cidadã/Gestão por Resultados."

Ao final de todas a explanações, o público foi
dividido em 9 grupos para debater e criar propostas
de ações de acordo a cada resultado sistêmico:

Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância;
Educação de Qualidade para Todos;  Hábitos de
Higiene e Acesso à Água e Saneamento Assegurados
para Crianças e Adolescentes nas Escolas;
Oportunidades de Educação, Trabalho e Formação
Profissional para Adolescentes e Jovens; Desen-
volvimento Integral, Saúde Mental e Bem-Estar de
Crianças e Adolescentes na Segunda Década da Vida;
Prevenção e Resposta às Violências contra Crianças
e Adolescentes; Proteção Social e Atenção Integral
para Famílias Vulneráveis Via Serviços Intersetoriais;

EIXO de Participação Cidadã e Gestão por Resultados
; Plano de Participação Cidadã dos adolescentes.

O Município de Ibiassucê já recebeu a certificação
do Selo Unicef edição 2017-2020. O Selo é
importante para Ibiassucê pela possibilidade do
avanço da qualidade de vida das crianças e dos
adolescentes através da melhoria dos indicadores
que estão relacionados aos impactos sociais previstos
pela metodologia do selo e também para estimular a
participação popular e social dos adolescentes na
elaboração de políticas públicas.
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Quero falar com você sobre a importância de
dar pequenos passos diante da crise. Quando nós
falamos em crise financeira, política ou econômica,
muitas vezes nós a descrevemos com imagens globais,
ou seja, ela abrange o mundo inteiro. E da mesma
forma, nós pensamos que a crise só poderia ser
superada com soluções globais. Quando se trata de
crises políticas ou econômicas, isso de certa forma é
verdade. O que é preciso é procurar novas regras
que sejam válidas para todos os países. No entanto,
isso não é válido para a maneira que eu,
pessoalmente, respondo à crise que me encontro
por causa da crise global. Ou seja, existem soluções
que são globais, mas eu tenho que dar conta da
minha vida aqui, onde estou. Tenho que dar conta
da minha crise pessoal, daquilo que a crise envolve
e representa sobre mim mesmo. Eu não tenho como

solucionar, pessoalmente, a crise mundial; pelo
contrário, eu preciso considerar os passos que devo
dar para responder a minha crise individual.

E nesse caso é bom ser modesto e pensar em
passos pequenos, ao invés de quebrar a cabeça em
busca de soluções para a crise no mundo. Um desses
pequenos passos poderia ser planejar as próximas
férias com modéstia, desistir de viagens que sejam
caras, pensar em algo de acordo com a minha
realidade. Um outro passo, por exemplo, poderia ser
a análise das despesas domésticas, meu consumo
de energia é adequado ou eu poderia economizar
um pouco mais, os hábitos alimentares da família
são realmente bons ou estamos gastando demais
nesse aspecto? Não seria possível simplificar alguma
coisa nesse sentido? Talvez isso também fosse bom
para minha saúde.

Por isso, eu mesmo posso dar pequenos passos,
eles me levam ao movimento. Quando olho fixamente
apenas para a crise, permaneço parado e não tenho
nenhuma ideia de como eu poderia reagir. Se, no
entanto, eu der o primeiro passo, por pequeno que
seja, alguma coisa começa a se movimentar em mim.
Então eu sinto que não estou simplesmente entregue
à crise, mas que eu posso reagir ativamente a ela.
Ao me movimentar, também ocorrerão outros passos
que eu poderia dar. Em todo caso, o movimento
ativa a minha reflexão, a minha criatividade, e isso
produz em mim uma sensação boa, de que eu não
estou dominado pela crise, mas que eu estou
reagindo a ela. Caro leitor, esses pequenos passos
são importantes. Não fiquemos reclamando o tempo
todo. Busquemos dar passos e encontrar soluções.
Pensemos nisso!

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

PEQUENOS PASSOS QUE AJUDAM NAS CRISES

CAETITÉ: TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE IBIASSUCÊ PARTICIPARAM DA 1ª JORNADA SUAS

Nos dias 09, 10 e 11, os servidores municipais
de Ibiassucê: Cristiane Nascimento, Fabrício Teixeira
e Jhonatan Abreu; estiveram em Caetité, onde
participaram da 1ª Jornada do SUAS.

O evento foi palco de discursão de temas
fundamentais para a Política de Assistência Social,
como: 'Política pública de assistência social:
compromisso ético e os desafios para  garantia de
direitos e superação do assistencialismo'; 'Normativas
e Perspectiva do Cadastro Único e a Aplicabilidade
do Auxílio Brasil'; 'Os Desafios da Intersetorialidade

O EVENTO, QUE ACONTECEU NA ÚLTIMA SEMANA, NOS DIAS 09, 10 E 11,
FOI PALCO DE DISCURSÃO DE TEMAS FUNDAMENTAIS PARA A POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. (TEXTO/FOTOS: AUGUSTO JACKSON/DIVULGAÇÃO)

no âmbito do SUAS: Articulação e integração entre
as políticas públicas'; 'Conhecendo a Proteção Social
Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)';
'Acompanhamento familiar: Desafios e orientações para
construção do PAIF, o Programa de Atendimento Integral
à Família'; 'Conhecendo a Proteção Social Especial de
Média e Alta Complexidade'; 'Como o Serviço de
Abordagem Social pode contribuir para o Enfrenta-
mento das Situações de Risco e vulnerabilidade social';
'O Papel do cuidador em uma unidade de acolhimento
institucional': 'Técnicas de manejo e questões éticas';

'Controle Social e participação popular no Fortalecim-
ento do SUAS e da Política de Assistência Social'.

Em nota, a Prefeitura de Ibiassucê destacou que
"Além de promover o acesso à educação permanente,
os participantes do município Cristiane Nascimento,
Fabrício Teixeira e Jhonatan Abreu, tiverem a
oportunidade de ter um intercâmbio com outros
trabalhadores do SUAS da região e potencializar suas
práticas e conhecimentos relacionados a esta política
pública que é tão importante para população em
vulnerabilidade e risco social."
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CIDADES DIGITAIS: PREFEITURAS INVESTEM
EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NOS SERVIÇOS

Prefeitos e gestores de mais de 30 prefeituras
municipais participaram, na última terça-feira (08),
do Webinar das Cidades Digitais do Sudoeste Baiano,
evento promovido pela Rede Cidade Digital (RCD)
em parceria com a S. Clara Comunicação, a Betha
Sistemas e o Instituto Municipal de Administração
Pública (IMAP), para tratar de tecnologia e inovação
nos serviços públicos.

No encontro, apresentado pela jornalista
Valdireni Alves, os prefeitos de Brumado, Eduardo
Vasconcelos; e de Barra do Choça, Oberdan Rocha;
e o secretário de Gestão e Inovação de Vitória da
Conquista, Edivaldo Santos Ferreira Junior; mostraram
que os municípios caminham rumo à transformação
digital da máquina pública, impulsionada pela
necessidade de maior oferta de serviços acessíveis e
mais eficientes à população durante a pandemia.

"O cidadão não tem como não contar mais
com esse tipo de ação que deve partir do próprio
setor público, sobretudo neste período de
pandemia. O importante é que a cidade esteja
conectada e dê condições de uma maior interação
entre população e poder público", comentou o
diretor da RCD, José Marinho.

As políticas de conectividade disponíveis aos
municípios no Ministério das Comunicações (MCom)
também foram apresentadas no Webinar pela

WEBINAR DAS CIDADES DIGITAIS DA REGIÃO REÚNE PREFEITOS E GESTORES
DE MAIS DE 30 MUNICÍPIOS NA TERÇA (08). (FOTO: DIVULGAÇÃO / RCD)

coordenadora-geral de Projetos de Infraestruturas,
Daniela Schettino. Conforme a coordenadora, os
programas Nordeste Conectado, Cidades Conectadas
e Wi-Fi Brasil visam levar internet especialmente para
localidades desprovidas do serviço. A representante
do MCom no encontro com gestores baianos
também frisou a importância dos compromissos de
cobertura impostos no edital do 5G que levará
conexão em 4G para todas as localidades com
população acima de 600 habitantes, além da
implantação de redes de fibra óptica, cobertura de
rodovias federais e internet para escolas públicas.
"Pelo último censo, ainda temos quase 30 mil escolas
sem conexão à internet", alertou Daniela.

Barra do Choça foi um dos municípios
contemplados com o programa de cidades digitais
do governo federal, infraestrutura importante para
melhorar a conexão da gestão municipal, conforme
ressaltou o prefeito Oberdan Rocha. "Em 2019
pudemos absorver toda essa evolução e ter acesso a
toda essa tecnologia que foi implantada no município.
Através dessa inclusão digital que foi implantada de
uma maneira ampla e eficiente passamos a ter
realmente todos os serviços das nossas unidades
administrativas com uma eficiência e uma qualidade
muito grande", enalteceu o prefeito, citando a adoção
de programas como o prontuário eletrônico na saúde

e a distribuição de internet gratuita nas praças.
O investimento em tecnologia em Brumado fez com

o que município, segundo o prefeito Eduardo
Vasconcelos, fosse um dos primeiros a iniciar as aulas
remotas no início da pandemia. "Durante o período
75% dos nossos alunos conseguiram acompanhar as
aulas inteiras pelo ambiente de forma online. Os alunos
acessaram mais de um milhão de vezes e os professores
ministraram mais de 3.500 aulas ao vivo e criaram
mais de 150 mil aulas. Isso prova que Brumado está
preparada para avançar cada vez mais", disse o prefeito.

Vitória da Conquista prepara ações visando
fomentar o desenvolvimento econômico através da
inovação. De acordo com o secretário de Gestão e
Inovação da Prefeitura, Edivaldo Santos Ferreira Junior,
um projeto de lei elaborado dispõe de ações como
a criação de um Conselho Municipal de Inovação e
libera incentivos fiscais para empresas e micro-
empresas que se instalarem em Vitória da Conquista.
"A criação do nosso polo tecnológico também irá
trazer uma série de implementações de inovações
no nosso município", acrescentou. "Dentro dessa ideia
de implementar a questão da inovação no nosso
município, já estamos firmando com Salvador um
termo de cooperação no sentido de buscar as
melhorias que o município tem feito em matéria de
inovação", completou o secretário.
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CONFIRA DATAS IMPORTANTES DAS ELEIÇÕES 2022

O 1º turno das eleições de 2022 está marcado
para o dia 2 de outubro. Porém, o calendário eleitoral
já se iniciou e o eleitor deve ficar atento aos prazos,
com o de regularização para o título de eleitor. Além
disso, o documento traz informações importantes,
como o início da propaganda eleitoral.

Segundo o presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), Edson Fachin, já no primeiro semestre
de 2022, temos importantes eventos no calendário.
"Já em março até primeiro de Abril, haverá a janela
eleitoral e para nós, dois de abril já começa sendo
uma data importante por conta do termo que diz
respeito ao Registro de partido político, e a
determinação de domicílio e a filiação que dar-se-á
no dia dois de abril."

Outro prazo que termina no ainda na primeira

O ELEITOR TEM ATÉ O DIA 4 DE MAIO PARA REGULARIZAR O SEU TÍTULO
DE ELEITOR. CASO ISSO NÃO ACONTEÇA, ELE SERÁ IMPEDIDO DE VOTAR

NO PLEITO DE OUTUBRO. (FOTO: MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL)

metade do mês é a regularização do título de eleitor.
O cidadão que estiver com algum problema na Justiça
Eleitoral e não resolver as pendências até o dia 4 de
maio não poderá participar dos pleitos, em outubro.

O advogado Caetano Caltabiano explica que o
não comparecimento ao pleito em outubro pode trazer
consequências além da multa. "Aquele eleitor que
se ausenta fica impedido de se inscrever em concurso
público e de tomar posse. Além disso, esses eleitores
que, porventura, recebam remuneração decorrentes
de serviços públicos ficam impedidos de receber esses
vencimentos. Eles também ficam impedidos de
participar de licitações da União, dos Estados e receber
empréstimos da Caixa Econômica Federal." Ele também
lembra que esses eleitores também não podem tirar
passaporte ou carteira de identidade.

CONFIRA AS DCONFIRA AS DCONFIRA AS DCONFIRA AS DCONFIRA AS DAAAAATTTTTAS IMPORTAS IMPORTAS IMPORTAS IMPORTAS IMPORTANTES:ANTES:ANTES:ANTES:ANTES:

 - Janela Partidária: 3 de março a 1º de abril;
- Registro de estatutos de partidos no TSE: 2
de abril;
- Formações de coligações: 5 de abril;
- Transferências e regularização de títulos: 4
de maio;
- Quantitativo do eleitorado: 11 de julho;
- Teste de confirmação do Teste Público de
Segurança do Sistema Eletrônico de Votação
(TPS) e lacração dos sistemas: 11 e 13 de
maio;
- Financiamento coletivo e arrecadação prévia
de recursos: 15 de maio;
- Renúncia ao Fundo eleitoral: 1º de julho;
- Convenções partidárias e registros de
candidatura: 20 de julho a 5 de agosto;
- Começo da propaganda eleitoral: 16 de
agosto;
- Primeiro turno: 2 de outubro;
- Segundo turno: 30 de outubro;
- Prestação de contas: 9 a 12 de setembro
(documento parcial); 1º de novembro
(contas referentes ao 1º turno); 19 de
novembro (gastos do 2º turno);
- Posse:  Presidente, vice-presidente, gover-
nadores: 1º de janeiro de 2023; parla-
mentares: 1º de fevereiro.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL - CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO 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 o Segundo 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 e consequentemente a suas distâncias e cancelamento
de linhas. 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, 14 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - SRP - ID Nº 926968 - 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 013/2022, tendo como objeto o registro de preços para futura
e eventual aquisição de medicamentos, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste município,
conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 24 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, 11 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - ID Nº 927957 - 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 014/2022, tendo como objeto Registro de Preços para aquisição de óleos,
lubrificantes, graxas, aditivos e outros, para utilização em veículos e máquinas da frota municipal, em atendimentos às demandas
das diversas Secretarias Municipais, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será
realizado no dia 29 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, 16 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
ERRATA  AO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé, através de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizada
correção no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 013/2022, assim como se segue: No item 62, do Lote 02 do Anexo I,
do Instrumento Convocatório: Onde se lê: 12.00. Leia-se: 12.000. Tendo em vista que a correção supracitada pode interferir na
formulação da proposta, fica determinada a republicação do edital e a reabertura dos prazos para apresentação de novas
propostas, em atenção aos princípios da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, para o dia 31/
03/2022, em sessão pública eletrônica, com disputa a partir das 09h00min, por meio do site www.licitacoese. com.br/. Caculé
- BA, 17 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Credenciamento nº 001/2022, para Credenciamento de Serviços de
Profissionais de Saúde (Diagnóstico em Angiologia, Procedimentos Ultrassonográficos, Medicos de PSF, Plantões Médicos)
para atender as necessidades de Pacientes do Município. Os interessados deverão apresentar a proposta de preços e
documentação a partir de 15/03/2022, das 08:30 às 12:00hh, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada
à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura.
Os interessados poderão se credenciar a qualquer tempo, enquanto existir demanda pelos serviços a serem contratados, ou
até que seja divulgado o encerramento do credenciamento, que não deverá ocorrer em prazo inferior a 60 (sessenta) dias após
o lançamento do Edital com as normas do presente Credenciamento. Edital e outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodegua-
jeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - 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 004/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Serviços de Marcenaria e Serralharia 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 24/03/2022
às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 24/03/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-
2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 005/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 29/03/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção da praça Sanguessuga, zona rural do Município, de acordo com as especificações constantes do Edital.
Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 006/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 30/03/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes
a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 007/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 31/03/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, de acordo com as especificações
constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos
referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 008/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 01/04/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na saída para Condeúba-Ba, de acordo com as especificações constantes do
Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este
processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2022 - Processo de Administrativo n.º
031/2022. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 28 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. 16 de março de 2022.
ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022 -  O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA por intermédio
de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no uso de suas atribuições
legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 18/
2022, Processo Administrativo nº 50/2022, no dia 28 de março de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na Sede
da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de pessoa física ou jurídica para
aquisição de refeições preparadas do tipo comercial na região da zona rural para atender as demandas reprimidas da Secretaria
de Saúde deste Município 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. Ituaçu/BA, 16 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA
BAHIA por intermédio de seu Pregoeiro Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente nomeado através da portaria nº 3/2021, no
uso de suas atribuições legais torna público a realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
autuado sob o nº 19/2022, Processo Administrativo nº 51/2022, no dia 29 de março de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão
de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços de seguro total dos veículos e renovação da apólice de seguro da frota de veículos
lotados nas Secretarias Municipais, decorrente de prejuízos causados nos casos de colisão; abalroamento; capotagem; queda
de precipícios e de pontes; queda acidental sobre o veículo, de qualquer objeto ou substâncias que dele não faça parte integrante
e não esteja nele afixado; granizo, furacão; terremoto; submersão total ou parcial, prestação de serviços de socorro ou salvamento
em situação decorrente de um dos riscos cobertos, 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. Ituaçu/BA, 17 de março de 2022.
Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO n º 055/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA
DE LICITAÇÃO POR MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de concretagem
de passagens molhadas e pontes pertencentes às estradas vicinais do Município de Ituaçu/BA, com preparação e aplicação de
48 m³ de concreto usinado de 30 mpa e deslocamento de seis caminhões betoneira, para atender as necessidades do Município,
em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência Anexo I do referido Processo Administrativo.
A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 22 de março de 2022, às 09:00 h, na sala Licitações, na Sede da Prefeitura
Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacao-
ituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 17 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 009/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022 - O MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO
DA BAHIA, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Aleomar Gomes Brito, devidamente
nomeado através da Portaria nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto
no art. 75, inciso II, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, torna público a realização de DISPENSA
DE LICITAÇÃO objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, identificação,
separação, embalagem, rotulagem, armazenamento para transporte até o local definitivo de tratamento, proveniente das Unidades
de Saúde da Família - USF's e do Hospital Municipal Rubens Costa Santos, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência Anexo I do
referido Processo Administrativo. A abertura dos envelopes se dará no próximo dia 22 de março de 2022, às 10:30 h, na sala
Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu, sita na Praça Gilberto Gil, s/nº, Ituaçu/BA. Esclarecimentos adicionais
através do e-mail: licitacaoituacu@hotmail.com. Ituaçu/BA, 17 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito - Presidente da Comissão
Permanente de Licitação.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - 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 005/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Serviços Sonorização e Locação de Equipamentos de Infraestrutura para serem utilizados
em eventos realizados pelas 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 25/03/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 25/03/2022, às 09:00h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA DE ITUAÇU INAUGURA CRECHE
MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS

A Prefeitura de Ituaçu realizou, nesta segunda-
feira (14), a inauguração da Creche João Bispo dos
Santos, localizada na Comunidade de Laranjeira, que
agora conta com a climatização do espaço, além de
ofertar o ensino em tempo integral. O evento contou
com a presença do assessor jurídico, de vereadores,
secretários municipais, professores, diretores, além
da comunidade escolar.

Segundo o assessor jurídico da Prefeitura,
Helcônio Brito, a creche, que apesar de possuir um
bom porte, estava subtilizada e agora, com a reforma,
feita com recursos próprios do Município vai atender
cerca de 70 crianças da primeira infância,
desempenhando novamente um papel importante para
a Comunidade de Gerais. "É um sinal, uma
demonstração de que o recurso público pode e deve
ser usado com rigor e zelo. Nenhum desperdício
pode ser tolerado ou aceito. Isso é a marca da gestão
do prefeito Phellipe Brito: trabalho e realização."

Também presente na inauguração, o vereador
Ronaldo, autor da indicação da obra, parabenizou o
atual prefeito, Phellipe Brito, pelo resultado. "Quero
parabenizar ele por essa reforma brilhante nesse
espaço, com essa estrutura de nível elevado, que
dará suporte de ensino para as crianças, que são a
base de tudo."

APÓS AS OBRAS, FEITA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO,
A CRECHE VAI ATENDER APROXIMADAMENTE 70 CRIANÇAS DA

PRIMEIRA INFÂNCIA EM TEMPO INTEGRAL. (FOTO: DIVULGAÇÃO)


