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GOVERNADOR RUI COSTA INAUGUROU
O HOSPITAL DA CRIANÇA EM JEQUIÉ

O Hospital da Criança, em Jequié, está de portas
abertas para atender crianças residentes nas 26
cidades que compõem a região Macrorregião Sul da
Bahia. O espaço foi inaugurado na tarde desta
segunda-feira (21), em cerimônia que contou com a
presença do governador Rui Costa (PT), da primeira-
dama da Bahia, Aline Peixoto, além da secretária da
Saúde do Estado (Sesab), Adélia Pinheiro.

Construída em forma de castelo, a unidade contou
com investimento superior a R$ 11 milhões, sendo cerca
de R$ 8 milhões destinados às obras físicas e R$ 2,9
milhões para equipamentos e mobiliários. "O Governo
do Estado tem investido cada vez mais no fortalecimento
da rede de saúde em todo o estado e aqui em Jequié
não é diferente. A entrega da primeira etapa da ala
pediátrica vai representar um reforço significativo na
saúde da região, realizando esses atendimentos infantis

O INVESTIMENTO FOI SUPERIOR A R$ 11 MILHÕES, SENDO CERCA DE
R$ 8 MILHÕES DESTINADOS ÀS OBRAS FÍSICAS E R$ 2,9 MILHÕES

PARA EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

não só no município de Jequié, mas de pacientes vindo
de todos as cidades vizinhas. Seguimos trabalhando
para realizarmos a entrega das próximas etapas em
breve", afirma Rui Costa.

O espaço vai abrigar a emergência pediátrica,
composta por 22 leitos destinados ao internamento
pediátrico clínico, 09 de observação, 06 poltronas
para hidratação/nebulização, 06 leitos de medicação
e 02 salas vermelhas, além de consultórios, sala de
acolhimento e brinquedoteca. Para o governador, a
entrega representa mais um passo na busca do
Governo da Bahia de qualificar e levar ao interior
do estado serviços de saúde de alta complexidade.
"É com muito orgulho que disponibilizamos, através
do Governo da Bahia, um hospital de excelência
para o atendimento pediátrico. A unidade está linda,
lúdica e com o que mais importa: atendimento de

excelência médica", destaca a secretária Adélia
Pinheiro. O espaço também receberá uma ambulância
tipo van no valor de R$ 205 mil. Na ocasião, outro
veículo do mesmo modelo também foi destinado ao
município de Lafaiete Coutinho

Com equipe multiprofissional, a primeira etapa
do Hospital da Criança de Jequié contará com 174
profissionais entre enfermeiros, psicólogos, assistentes
sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, além da equipe
médica especializada que será composta por cerca
de 15 profissionais: 01 neuropediatra, 02 cirurgiões
pediátricos e 12 pediatras. "A unidade representa
também um incremento de grande importância para
a economia da região. São diversos postos de trabalho
gerados de forma direta e indireta e, com o avanço
das entregas, o número segue sendo ampliado",
finalizou a secretária da Saúde.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.325 - 21 A 25 DE MARÇO DE 2022Página 02

O Jornal Tribuna do Sertão é uma  publicação da Base
Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ 08.709.120/
0001-74. Impressão:  Líder Gráfica e Editora Ltda -
CNPJ 10.841.540/0001-51

As opiniões emitidas em artigos assinados são de
responsabilidade de seus autores.

Expediente CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sin-
corá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.

EDITORA CHEFE
Lúcia Oliva (DRT-456)

DIRETOR DE REDAÇÃO
Leonardo Oliva

(MTB 901 SIRP/MTE)
e-mail: leonardo.tribuna@uol.com.br

Cel.: (77) 9962-8581 VIVO
ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

Rua Valdomiro Alves Luz, 33, Bairro Nobre
Brumado - BA, CEP 46.100-000

TELEFAX: 77 3441-6360
FONE:  (77) 9 9923-5707 (VIVO/WHATSAPP)

E-MAIL:  sertaohoje@uol.com.br
SITE: www.sertaohoje.com.br

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

BRUMADO SE DESTACA ENTRE MUNICÍPIOS
BAIANOS COM MAIOR PARTICIPAÇÃO NA PMBC

O município de Brumado, no sudoeste baiano,
se destacou entre os principais municípios com 29%
de participação na Produção Mineral Baiana Co-
mercializada (PMBC) seguido por Jacobina, com 27%
e Caetité, com 12%, em fevereiro de 2022. As in-
formações constam do Sumário Mineral da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico (SDE), de fevereiro
deste ano.

"O estado da Bahia vem se destacando cada vez
mais na produção mineral no Brasil. Com a conclusão

AS INFORMAÇÕES CONSTAM DO SUMÁRIO MINERAL DA SECRETARIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SDE), DE FEVEREIRO DESTE ANO

da Fiol [Ferrovia de Integração Oeste-Leste] com
certeza iremos aumentar nossa capacidade de
produção pois teremos um importante meio logístico
para escoar nossa produção mineral. E claro, com o
aumento da produção, aumenta a arrecadação dos
municípios que atuam na mineração baiana. E essas
arrecadações se convertem em melhorias na
qualidade de vida do povo local" ressalta o titular
em exercício da SDE, Paulo Guimarães.

De janeiro a fevereiro de 2022. o saldo na

balança comercial de bens minerais é de U$ 170
milhões nas exportações e U$ 120 milhões nas
importações. Atualmente os três principais bens
minerais exportados, como o Ouro, o Níquel e o
Vanádio. Já os importados são o Cobre, o Boratos e
o Enxofre. De acordo com o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), atualmente,
a Bahia tem em estoque 16,1 mil empregos formais
na extração de minerais metálicos, não metálicos e
atividades de apoio (exceto Petróleo e Gás).
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BRUMADO: CDL, 34ª CIPM E CONSEG DISCUTEM
MELHORIAS PARA A SEGURANÇA DOS COMÉRCIOS

A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)
de Brumado esteve reunida nessa terça-feira (22)
com a 34ª Companhia Independente de Polícia
Militar (CIPM), representados pela Major Leila
Gonçalves, e com o Conselho de Segurança
(CONSEG), para discutir os recentes acontecimentos
envolvendo arrombamentos de estabelecimentos
comerciais no município.

A major destacou a importância dos registros de
ocorrência realizados na Polícia Civil e registros

A REUNIÃO OCORREU NESSA TERÇA-FEIRA, 22, EM VIRTUDE DOS
RECENTES ACONTECIMENTOS ENVOLVENDO ARROMBAMENTOS DE

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO. (FOTO: DIVULGAÇÃO/CDL)

através do acionamento do 190, para possibilitar as
ações de cunho administrativas envolvendo a
recuperação de bens eventualmente subtraídos. Falou
ainda sobre a importância do reforço ou troca das
portas de acesso aos estabelecimentos. De acordo
com o setor de inteligência foi registrado nesta
reunião que praticamente 100% dos arrombamentos
ocorrem em portas com modelos antigos.

A major ressaltou ainda que registros de ocor-
rência também são importantes no sentido de fornecer

subsídio para eventuais ações judiciais, pois a maioria
das ocorrências envolvem menores de idade, muitas
vezes com problemas psicológicos ou que fazem uso
de drogas ilícitas, e na maioria das apreensões os mes-
mos não podem ficar reclusos devido a situação em
que se encontra o sistema carcerário da cidade, sendo
liberados após as ações. Na reunião ficou definido
ainda realização de ações de cunho educativo e envol-
vimento do Ministério Público (MP) e poder judiciário
na busca de possíveis soluções para o problema.
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MALHADA DE PEDRAS: ALUNOS DA EMJPS
PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL

No último dia 18, sexta-feira, a
Escola Municipal Jeferson Pereira

dos Santos (EMJPS) recebeu a
cirurgiã-dentista Tamiles Mais, que

ministrou uma palestra sobre
higiene, saúde bucal, prevenção e

cuidados. O evento foi organizado
pela Prefeitura de Malhada de

Pedras, através da Secretaria
Municipal de Saúde, contou com a

participação de 85 alunos, que
receberam kits de higiene bucal ao

final.
"Uma dentição perfeita se cria
desde a primeira infância, com

cuidados específicos para a
formação de hábitos que se
prolongarão na vida adulta.

Crianças com dentes fortes e
saudáveis serão, provavelmente

adultos com dentição permanente
saudável", destacou a pasta, em

suas redes sociais, sobre a
importância da ação.

O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 85 ALUNOS, QUE
RECEBERAM KITS DE HIGIENE BUCAL AO FINAL. (FOTOS: INSTAGRAM)

FEIRA CIDADÃ BENEFICIOU MAIS DE 5 MIL
PESSOAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA

A Feira Cidadã em Vitória da Con-
quista, realizada pela Secretaria da Saúde
do Estado (Sesab) com o apoio das
Voluntárias Sociais, beneficiou 5.131
pessoas. No domingo (20), último dia da
ação no município, diversos serviços de
saúde foram ofertados, dentre eles,
odontologia, oftalmologia, exames de
ultrassom, eletrocardiograma, preventivo,
além de consultas médicas com espe-
cialistas em cirurgia, dentre outros
atendimentos da área da saúde, como
também serviços de cidadania pelo SAC
Móvel, como emissão de Carteira de
Identidade.

Já nesta segunda-feira (21), a Feira
Cidadã está ocorrendo em Jequié, na Praça
da Bandeira, com expectativa de atendi-
mento de cerca de 10 mil pessoas. Para
ter acesso a feira e aos serviços, os
usuários deverão usar máscara e apre-
sentar RG, cartão do SUS, comprovante de
residência e comprovante de vacinação
com as doses em dia.
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MARÇO LILÁS: PREFEITURA DE MALHADA DE
PEDRAS REALIZOU DIVERSOS EVENTOS EM
HOMENAGEM ÀS MULHERES NESTE MÊS

Ao longo deste mês de março, a Prefeitura de
Malhada de Pedras se dedicou a homenagear às
mulheres, através de postagens em suas redes sociais,
como também a promoção de eventos voltados às
servidoras municipais quanto ao público aberto. Essas
ações fazem parte do Março Lilás, mês voltado à
conscientização dos direitos das mulheres. Este mês
foi escolhido devido ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 08.

No dia 10, a Secretaria Municipal de Saúde
realizou, na Unidade de Saúde da Família (USF) Padre

MARÇO LILÁS É O MÊS VOLTADO À CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS
DAS MULHERES. ELE FOI ESCOLHIDO DEVIDO AO DIA INTERNACIONAL

DA MULHER, COMEMORADO NO DIA 08. (FOTOS: INSTAGRAM)

Ladislau Klenner, uma palestra sobre a Violência contra
mulher, que foi ministrada pela Bacharel em Direito
Luana Rocha. As Enfermeiras Elaine e Márcia falaram
também da Importância do exame de prevenção do
Câncer de colo Uterino, conhecido como Papanicolau,
para, em seguida, realizarem atendimentos com a coleta
do preventivo. Essa mesma dinâmica foi repetida no
Posto de Saúde da Família (PSF) Poço Dantas, no dia
14, e na Comunidade de Pedra Branca, no dia 19, que
contaram ainda com uma palestra sobre autoestima
da mulher, ministrada pela psicóloga Monalisa Cruz.

Ainda na quinta-feira (10), o projeto Amor de
Mãe e o programa Criança Feliz realizaram um evento
para as gestantes do Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), em comemoração ao mês
da mulher. Na noite do dia seguinte, 11, a Quadrinha,
localizada na Praça da Bandeira, foi palco da
comemoração do Dia Internacional da Mulher, em um
evento aberto ao público realizado pela Prefeitura
Municipal, que contou com a presença do prefeito
Beto de Preto Neto, de secretários e secretárias
municipais, vereadores e demais lideranças municipais.
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"TEMOS HOJE UMA BOA SAFRA DE PREFEITOS
JOVENS, TALENTOSOS, E O PHELLIPE É UM DELES",

DIZ RUI COSTA SOBRE PREFEITO DE ITUAÇU

"Temos hoje, graças a Deus, uma boa safra de
prefeitos jovens, talentosos, e o Phellipe é um deles",
disse o governador Rui Costa (PT) em referência ao
prefeito de Ituaçu, Phellipe Brito (PSD) durante visita a
Vitória da Conquista nessa última sexta-feira (18), onde
entregou as reformas do Hospital Afrânio Peixoto e
do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC).

Ainda de acordo com o governador, o prefeito
sempre o mantém atualizado das obras realizadas
com o apoio do Governo do Estado em Ituaçu,
enviando fotos e informando sobre o andamento
dela. "Hoje eu o cumprimentei e perguntei como vai

A DECLARAÇÃO FOI DADA NA SEXTA, 18/03, DURANTE VISITA A
VITÓRIA DA CONQUISTA. NA OCASIÃO, ITUAÇU RECEBEU UMA NOVA

AMBULÂNCIA. (FOTOS: INSTAGRAM / @PHELLIPEBRITO)

a obra da escola e ele disse que tá acelerada. Ele
sempre me manda foto da obra e espero voltar lá em
breve para a gente inaugurá-la, junto com as outras
obras que estamos realizando em parceria. Parabéns,
desejo muita boa sorte e que Deus continue
iluminando a gestão dele. Que ele consiga, com suas
ações, melhorar a vida do povo de Ituaçu, dando
oportunidade para que possa sonhar com voos mais
altos, como os jovens que passam por nossas escolas",
disse Rui Costa,

O prefeito Phellipe Brito esteve em Vitória da
Conquista participando da cerimônia, juntamente

com a secretária municipal de Saúde, Manu,
oportunidade a qual recebeu uma nova Ambulância
do Governo do Estado, fruto de emenda parlamentar
dos deputados estadual Marquinhos Viana (PSB) e
federal Paulo Magalhães (PSD). Em vídeo, publicado
em suas redes sociais, Phellipe declarou que "estou
aqui para agradecer ao governador Rui Costa, essa
grande liderança, que tem um governo pautado a
cuidar de gente", além de também estender os
agradecimentos aos deputados Marquinhos Viana
e Paulo Magalhães, "que sempre empenharam em
levar benefícios a Ituaçu".
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EDIÇÃO ESPECIAL DO MULHER GUAJERUENSE
MARCOU HOMENAGEM ÀS MULHERES

A Prefeitura de Guajeru, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, realizou a primeira
edição da Mulher Guajeruense "Edição Especial".
Em alusão ao Dia da Mulher, comemorado no dia
08 de março, o evento aconteceu na quadra
poliesportiva do Colégio Municipal Lucineide Garcia,
no dia 12/03, e foi marcado pela animada presença
de artistas como Swing Baiano e Nilmara Sena que
com muita dança, simpatia e alegria animaram as

O EVENTO ACONTECEU NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLÉGIO
MUNICIPAL LUCINEIDE GARCIA, NO DIA 12/03. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

mais de 600 mulheres presentes, da cidade e da
zona rural.

A primeira-dama e secretária de Assistência
Social, Ronilda Oliveira, em parceria com a equipe
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
e os demais secretários municipais, articulou toda
logística do evento e através do comércio local e
empresários arrecadou brindes sorteados durante
toda a festa.

O prefeito Jilvan 'Galego' Teixeira e o vice-prefeito
Gilberto deram as boas-vindas e aproveitaram para
reafirmar os compromissos de apoio às políticas para
mulheres. "Estou muito Feliz, este evento superou as
nossas expectativas, estava esperando um número
de participantes, no entanto, vieram o triplo, ano
que vem, estarei disponibilizando o transporte, para
que todas as mulheres do município, possam
participar deste grandioso evento", disse o prefeito.
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Todos somos convidados a viver na alegria e no
amor. Muito embora todos nós tenhamos sentimentos
de angústia e de frustração, porque a vida também é
feita de perdas e ganhos. É importante que nós, a
partir daquilo que vamos vivendo, nos percebamos
como seres humanos e busquemos saber onde está
a nossa alegria. Quais são os motivos para nossa
alegria? A alegria tem um alto valor diagnóstico, pois
revela aquilo que há no coração. O que é um
diagnóstico? Quando um médico faz um diagnóstico,
ele vai percebendo os motivos que nos levam a estar
num estado saudável ou não. O diagnóstico revela
o nosso estado de saúde e a alegria tem um alto
valor de diagnóstico, pois revela aquilo que há no
coração. Indica onde habita o seu coração, onde
estão os motivos que te fazem feliz.

Se queres saber quem és, o que tens no coração,
o que se tornou importante para ti, onde habita para
ti o sentido da vida, interroga-te acerca de tuas
alegrias, presentes e passadas. Observa o quanto estás
contente, pergunta-te o que deve acontecer para que
sejas feliz. Por isso, caro leitor, essa compreensão é
muito importante. Eu, muitas vezes, pergunto às
pessoas: "Quais os motivos que você tem para ser
feliz? O que te deixa alegre?" Algumas pessoas não
conseguem responder. Você, neste momento, pode
se fazer essa pergunta. Se você consegue encontrar,
e é importante encontrá-los, você vai sentir mais
alegria. Normalmente, em alguns momentos, tem
pessoas que criam um sentimento muito negativo a
respeito de si mesmas e da sua vida. Isso faz com
que elas não percebam mais os motivos que elas

têm para ficarem contente e alegres. Isso vai
diminuindo a vida.

É importante perguntar-se: eu tenho motivos para
ser feliz? Certamente você tem. A alegria, quando
ela é duradoura e profunda, revela que o caminho
de busca do sentido está no rumo certo. A alegria
também é um sinal que dá autenticidade ao caminho
de crescimento que nós fomos buscando. Uma
pessoa que busca crescer como ser humano, na
relação com família e amigos, no seu relacionamento
com Deus, manifesta uma alegria verdadeira, e a
alegria é como que a síntese de tudo aquilo que a
pessoa buscou. A alegria também vai revelando o
grau da nossa maturidade psicológica, espiritual e
humana. Por isso, viva com alegria. Busque em tudo
motivos para ser alegre.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A ALEGRIA REVELA O QUE HÁ NO CORAÇÃO

CONDEÚBA: ALIMENTOS DO PAA FORAM
DISTRIBUÍDOS NA ÚLTIMA TERÇA (15)

No último dia 15/03, o Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e a Prefeitura de Condeúba,
através da Secretaria Municipal de Agricultura,
realizaram a entrega dos alimentos do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). Para a Coordenadora
do CRAS, Darinalda Baleeiro, o programa é mais uma
forma de contribuir com nossa população, "neste

"NESTE PRIMEIRO MOMENTO ESTAMOS DISTRIBUINDO PARA CERCA DE
150 FAMÍLIAS, MAS QUEREMOS AMPLIAR ESTE NÚMERO NA MEDIDA DO

POSSÍVEL", DISSE A COORDENADORA DO CRAS, DARINALDA BALEEIRO.

primeiro momento estamos distribuindo para cerca de
150 famílias, mas queremos ampliar este número na
medida do possível."

O PAA é um programa que tem como objetivo
promover o acesso à alimentação e incentivar a agri-
cultura familiar. Para o alcance desses objetivos, o pro-
grama compra alimentos produzidos por agricultores

locais e os destina a instituições sem fins lucrativos e
pessoas em situação de insegurança alimentar e nu-
tricional. O Governo do Estado disponibilizou recursos
financeiros para aquisição dos produtos e a Secretaria
Municipal de Agricultura seleciona os agricultores e
desenvolver todo o processo burocrático e técnico
referente ao processo de aquisição desses alimentos.
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Na tarde do último dia 16/03, máquinas da
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento
começaram a realização das obras de pavimentação
das ruas do Bairro Jureminha. Segundo a Prefeitura
de Caculé, o processo de pavimentação, que está

SEGUNDO O SECRETÁRIO DE OBRAS E SANEAMENTO, AS OBRAS DEVEM
DURAR CERCA DE 3 MESES. (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

sendo executado através da parceria Consórcio do
Alto Sertão com a Prefeitura, vai contemplar o bairro
com mais de 10.000 m2 de asfalto. No total, serão
20 ruas pavimentadas com um investimento médio
de R$ 900 mil.

PREFEITURA DE CACULÉ REALIZA OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO JUREMINHA

O titular da pasta, secretário Ciro Marques, as
obras devem durar cerca de 3 meses e quando
finalizadas irão beneficiar os moradores que hoje
sofrem com a grande quantidade de poeira em dias
quentes e de lama em tempos chuvosos.
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GUANAMBI: CADASTRO PARA TESTE GRATUITO
DE DNA PODEM SER FEITOS ATÉ DIA 31/03

Pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade
social em Guanambi e desejam identificar a paternidade
de menores sob sua responsabilidade terão a chance
de obter o serviço de forma gratuita com o apoio do
Centro Universitário UniFG e do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Para participar, os interessados devem realizar o
cadastro no projeto até o dia 31 de março, pelo
telefone (77) 99113-7484 ou comparecendo
pessoalmente à sede do Cejusc, localizado na Rua
Vasco da Gama, número 317, no centro de Guanambi.
Após cadastramento das famílias, a previsão é de
que as coletas de sangue sejam realizadas durante
o mês de abril, os resultados sejam enviados para as
famílias no mês de maio e as audiências com as
partes envolvidas aconteçam em junho.

A professora do curso de Direito da UniFG e
supervisora do Cejusc Guanambi, Cátia Guimarães,
explica que a iniciativa surgiu a partir da identificação
de um alto índice de menores sem o nome do pai
no registro em Guanambi, principalmente entre as
famílias que vivem em situação de vulnerabilidade
social. "O reconhecimento de paternidade dá ao menor
o exercício de vários direitos. Além do conhecimento
da sua origem familiar, o direito ao auxílio material,
financeiro. E entendemos que é muito importante para
essas crianças e adolescentes", disse a advogada.
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FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - ID Nº 926179 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 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 para ciência dos interessados, que 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, fica com horário de abertura das propostas PRORROGADO para às 14h00min, do mesmo dia 22 de março de
2022, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital está à disposição
na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 21 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - O Município de Caculé por intermédio do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para ciência dos interessados, o recebimento de Recurso Administrativo, relativo
Processo Licitatório - Pregão Eletrônico nº 009/2022, cujo objeto é 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, interposto pelas
empresas MARCOS ANTÔNIO LADEIA BARROS EIRELI, CNPJ Nº 09384954/0001-10; OXITOTAL COMERCIO DE GASES,
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ Nº 03454438/0001-38, razão pela qual consoante o disposto no artigo
Art. 44. § 2º do Decreto Federal 10.024/2019 Lei 8.666/93, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três) dias, contado da data final
do prazo do recorrente, para apresentação de contrarrazões ao recurso recebido, na forma de como estabelece o instrumento
convocatório. Mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP:
46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados
no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 21 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro.

AVISO DE CANCELAMENTO 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 o CANCELAMENTO, em virtude de inconsistências no Termo de Referência, do 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 seria realizado no dia 31 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, 23 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021 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
PRESENCIAL nº 009/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de frutas, verduras,
hortaliças e afins, em atendimento as necessidades das diversas secretarias municipais, conforme condições estabelecidas
no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 06 de abril de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000,
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 24 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e, subsidiariamente a Lei Federal
nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que, o Pregão Eletrônico nº 009/2022, realizado no dia 16 de março
de 2022, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br, cujo o objeto era 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, restou-se
FRACASSADA em razão da inabilitação/desclassificação dos participantes que acudiram o certame, por não atenderem todas
as exigências do instrumento convocatório. Caculé/BA, 25 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: Registro de preços, para futura
e eventual aquisição de materiais consumo (papelaria), para manutenção das secretarias e setores da prefeitura de Ibiassucê
- Bahia. Início da sessão pública: Entrega das Propostas: a partir de 22/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/04/2022 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos
interessados gratuitamente no site do Município https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br.
Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail:
licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 21/03/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 21/2022, Processo Administrativo
nº 54/2022, no dia 4 de abril de 2022, às 09h:00 na sala da Comissão de Pregão, na Sede da Prefeitura Municipal de Ituaçu,
situada na praça Gilberto Gil, s/nº, com objetivo de Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gases medicinais
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Ituaçu, conforme Termo de Referência (Anexo I) e demais
condições constantes deste Edital e seus Anexos. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame)
estará disponível na Comissão de Pregão no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00
às17h:00, bem como no site: www.ituacu.ba.gov.br ou pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 22 de março de 2022.
Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2022 - O MUNICÍPIO
DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de acordo o
disposto na Lei nº 10.520/02, e, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar
nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, torna público que realizará
no dia 04/04/2022, às 09h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com endereço na Praça
da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 001-03/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Contratação de empresa para
prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de um
sistema informatizado, via internet e celular, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do
Município, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Acompanhe as sessões
públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.br selecionando as
opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. "901851". O edital e outros anexos estão disponíveis para
download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO DE LICITACÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001-03/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2022. O MUNICÍPIO
DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 14.106.561/0001-84, de acordo o
disposto na Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar
nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, comunica aos interessados que será realizada, no dia 14/04/2022, às 09h,
no Centro Educacional Rui Barbosa - CERB, localizado na Rua Padre Ladislau Klener, 180, Centro, Malhada de Pedras/ BA, CEP:
46.110-000, Licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Contratação de empresa para
pavimentação em pavimentação em paralelepípedo do Bairro Popular IV, na Rua Valdomiro Correia da Silva, Rua A, Rua B, Rua
C, Rua D, Rua e, e na Avenida à Margem da BA-026, de acordo com o Convênio nº 074/2022, firmado entre o Município e a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e conforme especificações contidas no Edital e seus
anexos. No mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas e documentos de habilitação. Os interessados ficam,
ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município: http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br/
Malhada de Pedras, 24 de Março de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 09/2022 - 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 fornecimento de material em papelaria padronizada e outros serviços discriminados no termo
de referência, para a Câmara Municipal de Brumado. O edital, em sua integralidade e sem custo, poderá ser acessado no site
www.cmbrumado.ba.gov.br, bem como ser solicitado através do e-mail: licitacao@cmbrumado.ba.gov.br, ou ser retirado na sede
desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A
reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 07 de abril 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, 28 de março de
2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2022 - PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N.º 035/2022 - Modalidade:
CHAMAMENTO PÚBLICO. Objeto: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Prefeitura Municipal de Mortugaba,
por seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 20 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sua
sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.0 015, 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 (Oxx77) 3464-2212. Mortugaba-Ba. 25de março de
2022. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 7/22-PA 79/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de recargas, dentre
outros para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das Propostas e Habilitação: 21.3.22 a 31.3.22 até
as 8:30h, Abertura das Propostas: 31.3.22 às 8:30h, Disputa: 31.3.22 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° 927453 ou na integra
no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA -
21.3.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 27/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 27/22-PA 83/22. 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 artesanato.
Sessão: 8.4.22 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° 928776 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial). Condeúba, BA - 24.3.22. Josiel Eduardo
dos Santos - Presidente - CPL.
AVISO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 25/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 25/22-PA 78/22. COM DISPUTA. Menor Preço por Lote (único). Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de enxoval natalidade para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Condeúba-BA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

Sessão: 11.4.22 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° 926639 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (http://condeuba.ba.io.org.br/diarioOficial). Condeúba, BA - 25.3.22. Josiel Eduardo
dos Santos - Presidente - CPL.
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IBIASSUCÊ: SANTO ANTÔNIO E IMPERIAL SÃO OS
CAMPEÕES DO MUNICIPAL DE FUTSAL 2021/22

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura, Esportes e Lazer,
realizou a final do Campeonato

Municipal de Futsal 2021-2022,
masculino e feminino de Ibiassucê,

no Ginásio de Esportes Otavão,
nessa última sexta-feira (18).

O primeiro Jogo da noite,
aconteceu entre as equipes

femininas de Santo Inácio X Santo
Antônio, que terminou com a

vitória do time de Santo Antônio
por 3 a 2, que levou o prêmio de

primeiro lugar, um cheque no valor
de R$ 600. Já o segundo lugar

levou a quantia de R$ 400.
Logo em seguida, no embate

entre os times masculinos, Santo
Inácio x Imperial, no qual a vitória

ficou com a equipe Imperial,
também por 3 a 2. A premiação foi

de R$ 800 para o campeão e R$
400 para o vice.

AS FINAIS DO FEMININO E MASCULINO OCORRERAM NO ÚLTIMO DIA 18,
NO GINÁSIO DE ESPORTES OTAVÃO (FOTOS: AUGUSTO JACKSON)


		2022-03-25T20:37:59-0300
	BASE COMUNICACAO E MARKETING LTDA:08709120000174




