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TCM/BA AFIRMA QUE PISO DO MAGISTÉRIO É
SALÁRIO BASE E REAJUSTE IGUAL NÃO PRECISA

SER DADO ÀS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS

Em resposta à consulta realizada pela União dos
Municípios da Bahia (UPB), foi publicado no último
dia 30/03 o parecer do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA) sobre o reajuste do
piso salarial do magistério. De acordo com o
entendimento do órgão, o percentual de 33,24%
deve ser aplicado para alcançar o salário base de R$
3.845,63 por 40 horas semanais. Com isso, as
prefeituras têm por dever acatar o piso mínimo sem
a obrigação de conceder o aumento nas mesmas
proporções às demais faixas salariais dos professores,
informa o Tribunal.

O ASSUNTO FOI TEMA DE DEBATE NA REUNIÃO DE PREFEITOS, QUE
A UPB REALIZOU EM JANEIRO, LEVANDO A CÂMARA DE TRIBUTOS
E CONTROLE. (TEXTO/FOTO: WILDE BARRETO-UPB/DIVULGAÇÃO)

O parecer reafirma a orientação dada pela UPB,
desde a publicação da portaria ministerial, no dia 4 de
fevereiro deste ano. O assunto foi tema de debate na
Reunião de Prefeitos, que a entidade realizou em ja-
neiro, levando a Câmara de Tributos e Controle, insta-
lada na UPB, a visitar por diversas vezes o TCM para
solicitar um posicionamento do órgão, que pudesse
orientar a decisão dos municípios, com base legal.

RESUMRESUMRESUMRESUMRESUMO DO DO DO DO DAS PRINCIPAS PRINCIPAS PRINCIPAS PRINCIPAS PRINCIPAIS ORIENTAIS ORIENTAIS ORIENTAIS ORIENTAIS ORIENTAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES
DO PARECER DO TDO PARECER DO TDO PARECER DO TDO PARECER DO TDO PARECER DO TCM:CM:CM:CM:CM:

01 - O valor de R$ 3.845,63 deve ser atendido
pelos municípios como piso salarial para professor

com 40hs;
02 - O "posicionamento do Supremo Tribunal

Federal no julgamento da ADI 4167/DF, no sentido
de que o piso previsto na Lei Federal não implica
"em reajuste geral para toda a carreira do magistério,
visto que não há nenhuma determinação na Lei
Federal de incidência escalonada com aplicação dos
mesmos índices utilizados para a classe inicial da
carreira".

03 - É necessário publicar lei municipal para a
determinação do novo piso e qualquer alteração
remuneratória.
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SÍTIO DO MATO: TCM PUNE EX-PREFEITOALFREDO
MAGALHÃES DEVIDO GASTOS COM DIÁRIAS

O ex-prefeito de Sítio do Mato, Alfredo de
Oliveira Magalhães Júnior, foi punido pelo Tribunal
de Contas dos Municípios, na sessão realizada no
último dia 29/03, com multa de R$ 10 mil. Ele
também será denunciado ao Ministério Público
Estadual (MP-BA) para apuração de eventual crime
de improbidade administrativa. Isto por conta de
pagamentos de diárias a agentes políticos e servidores
públicos no valor de R$ 1,2 milhão, no período de
quatro anos, entre 2013 a 2016. A denúncia foi
feita em representação do Ministério Público de
Contas (MPC). Cabe recurso

Segundo relato do MPC, o pagamento foi feito

O EX-PREFEITO TAMBÉM SERÁ DENUNCIADO AO MP-BA PARA
APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE IMPROBIDADE (FOTO: DIVULGAÇÃO)

indevidamente, em prejuízo ao erário, porque as
viagens apresentadas como suposta motivação ou
não ocorreram ou não serviram a fins público - não
justificando, desta forma, o gasto. O fato levantou
suspeita de que o expediente foi utilizado apenas
para complementar indevidamente os ganhos
salariais dos beneficiados.

O ex-prefeito, intimado a se pronunciar no
processo administrativo, não apresentou qualquer
argumento ou documentação para justificar os gastos.
O relator do processo, conselheiro Fernando Vita,
em seu voto, disse que, ao analisar o caso, é "forçosa
a conclusão de que o gestor extrapolou os limitas

do razoável e ainda o princípio da economicidade,
essenciais à conclusão dos gastos públicos, sendo
possível afirmar que as diárias pagas se afiguram
como salário indireto em benefício de agentes
políticos, o que reclama a punição do ordenador
das despesas".

Ao final de seu voto, após relacionar as punições
ao ex-prefeito, o conselheiro determinou, ao atual
prefeito, a adoção de "medidas urgentes voltadas
para a adequação dos limites dos valores das diárias
pagas aos agentes políticos e servidores do município,
observando o interesse público e os princípios da
moralidade, razoabilidade e economicidade".
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AESB E INTERCEMENT BRASIL REALIZAM
PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS

NO TRAJETO DA CORRIDA ECOLÓGICA

A Associação de Esportes do Sudoeste da
Bahia (AESB) f i rmou uma parcer ia com a
InterCement Brasil com o objetivo de desenvolver
ações favoráveis ao meio ambiente, voltadas à
preservação e conscientização.

Em janeiro deste ano foi realizado o plantio de

ALÉM DAS MUDAS, 10 PLACAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À
PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE FORAM FIXADAS PELO PERCURSO

100 mudas de árvores nativas na Chapada
Diamantina e também a implantação de 10 placas
de conscientização e incentivo à preservação ao meio
ambiente em localidades que fazem parte do percurso
da Corrida Ecológica Brumado a Rio de Contas,
evento ciclístico de responsabilidade da AESB.

O representante da AESB, Alecarlos Pires,
entrevistado em vídeo de cunho institucional,
aproveitou a oportunidade para agradecer a Inter
Cement Brasil pelo apoio tão importante para a
execução desse projeto que agora, para o bem do
meio ambiente, tornou-se realidade.



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.326 - 28/03 A 1º DE ABRIL DE 2022Página 04

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

Você pode ser feliz. Você merece ser feliz. Nós
somos feitos para a felicidade. O objetivo das nossas
buscas é estarmos felizes, completos, plenos,
resolvidos de nossas angústias, de nossos problemas
e podermos dizer para nós mesmos: eu sou feliz.
Essa é uma capacidade que está dentro de cada
pessoa humana. Ninguém nasceu para a derrota,
para a infelicidade, para sofrer. O segredo de tudo
aquilo que você quer, de felicidade, de saúde, de
abundância, de riqueza... está dentro de você. Dentro
de você existe uma potencialidade infinita. Dentro
de mim existe uma potencialidade infinita.

Por isso, dá para dizer que nós podemos fazer
tudo aquilo que nós queremos, desde que seja bom

para nós e para os outros. Mas aquilo que a mente
pode conceber, aquilo que a mente pode pensar, ela
pode também realizar. Esse é um pensamento que
está muito presente nos últimos tempos, nas reflexões,
que colocam no ser humano e no pensamento do
ser humano a capacidade de criar.  Nós podemos
criar a nossa felicidade. Por isso, também se diz, que
podemos fazer tudo aquilo que queremos. Não
importa quão inalcançável pareça: ah, eu não vou
conseguir isso; ah, isso eu não consigo! Claro, você
está afirmando que não vai conseguir, por isso não
conseguirá. Mas se você diz: eu posso, eu vou atingir
esse objetivo, eu vou concretizar esse sonho, eu vou
perseguir esse sonho. Então, você está colocando a

potencialidade que está dentro de você a trabalho.
Você está fazendo a sua potencialidade trabalhar e
isso faz com que você atinja os objetivos.

Poderia se perguntar: Em que casa eu gostaria de
viver? O que eu quero ter na minha vida, o que
quero fazer, que negócio quero ter, que família quero
ter, que pessoas eu quero ter ao meu redor? Eu
quero ter sucesso, quero ter saúde? É preciso ter
clareza sobre o que você deseja acima de tudo,
porque mais uma vez que digo: você nasceu para
seu feliz . Por isso, dentro de nós existe a
potencialidade para fazermos acontecer aquilo que
nós queremos. A força está dentro de você. Deus te
criou com essa força. Pense nisso e seja muito feliz.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

VOCÊ PODE SER FELIZ

GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO
AUTORIZA REAJUSTE SALARIAL DE 10,16%

PARA O FUNCIONALISMO MUNICIPAL

Na tarde do último dia 24/03, o prefeito
Nilo Coelho (UB) recebeu o resultado de
estudos feitos pelo setor contábil para avaliar a
possibilidade de conceder aumento salarial aos
servidores públicos do município de Guanambi.

Com isso foi autorizada a elaboração de
Projeto de Lei que será encaminhado para a
Câmara de Vereadores concedendo reajuste
l inear para todos os funcionár ios do
magis té r io ,  se rv idores concursados e
comissionados no percentual de 10,16%, com
base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de 2021.

O aumento não se aplica aos servidores
classificados como agentes políticos como
secretários, prefeito e vice. O último reajuste salarial
para os servidores municipais foi de 6%, concedido
há 5 anos, e para os professores há 2 anos.

Um grupo de professores que ainda não
recebem o equivalente ao Piso Nacional do
Magistério terão reajustes que poderão chegar
aos 33,24%, teto estabelecido pelo Governo
Federal. Técnicos da gestão se reunião com o
sindicato da categoria nesta sexta (25), para de
forma transparente demonstrar os números,
dentro da possibilidade financeira.

O AUMENTO NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES CLASSIFICADOS
COMO AGENTES POLÍTICOS COMO SECRETÁRIOS, PREFEITO E VICE.

(TEXTO/FOTO:JOÃO ROBERTO / DIVULGAÇÃO)
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ ENTREGOU CALÇADÃO
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSOS

PONTOS DA CIDADE NESSE FINAL DE SEMANA

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Econômico (SEINFRA), entregou para
toda a população, as obras das calçadas no entorno
das lagoas Tanque Grande e Tanquinho e da
pavimentação asfáltica da via que se inicia na altura da
quadra de esportes da Praça São Judas Tadeu e vai até
o Clube Náutico. O ato aconteceu no último dia 26
de março de 2022.

O chefe de Gabinete, Gilmar Rocha, apresentou
os valores da obra, que totalizaram um investimento
de R$ 497.941,91, ressaltando que foram de recursos
próprios do Município. Para ele, "esta obra, idealizada
pelo Prefeito Adauto, projetada pela arquiteta Liz
Andrade e executada pela Secretaria de Infraestrutura
do município, sob a responsabilidade do secretário
Erico Viana, embelezam ainda mais a nossa Capital da
Amizade e faz com que cada cidadão tem cada vez
mais orgulho de dizer: Sou de Ibiassucê!".

O prefeito Adauto Prates, enfatizou que essa
conquista é de toda a população, sendo possível devido
aos esforços de sua equipe e em parceria com a Câmara
de Vereadores. "O calçadão as margens das lagoas
era um grande anseio da comunidade de Ibiassucê, e
com grande alegria que concretizamos e entregamos a
realização de um sonho, não só dos cidadãos, mas da
administração como um todo. É patrimônio público, é
nosso! Um espaço de lazer, de convívio, para
caminhadas e integração das pessoas. A presença da
população aqui hoje demonstra o reconhecimento por
esse trabalho. Nosso objetivo é trazer melhorias a cada
dia para os ibiassuceenses", destacou o prefeito,
lembrando ainda que com o recapeamento asfáltico, a
prefeitura gera economia a longo prazo, pois não se

SEGUNDO O CHEFE DE GABINETE, GILMAR ROCHA, A OBRA TEVE
INVESTIMENTO DE R$ 497.941,91, RESSALTANDO QUE FORAM DE RECURSOS

PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. (FOTO: DIVULGAÇÃO / AUGUSTO JACKSON)

gastará com manutenção das ruas. "Quando chovia,
boa parte do calçamento ia embora nas enxurradas,
hoje as ruas receberam um serviço de qualidade e
não precisarão de manutenções toda vez que chove
na cidade."

"Queremos que a infraestrutura e a qualidade de
vida cheguem a todos os cantos da cidade, e estamos
empenhados para deixar nossa cidade ainda melhor.
A entrega das calçadas e o recapeamento asfáltico,
demonstra o empenho e o compromisso da nossa
administração. Além de trazer dignidade, o asfalto traz
mobilidade urbana a motoristas e pedestres, pois
quando chove, a enchorrada acaba destruindo a

pavimentação, retirando os paralelepípedos causando
transtornos à população", disse o secretário Erico Viana.

Durante a inauguração de entrega, estiveram
presentes o prefeito Adauto Prates, o vice-prefeito
Nando Cardoso, o secretário da Seinfra, Erico Viana,
Luciano Ribeiro, ex-deputado estadual, vereadores,
secretários, autoridades políticas e sociedade civil.
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CACULÉ: TORNEIO FEMININO MARCA
REINAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO
Na noite desse último sá-

bado (26) a Prefeitura de
Caculé, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, promoveu um
torneio feminino de futsal para
marcar a reinauguração da
Quadra Poliesportiva do Bairro
Alto do Cruzeiro, que agora
conta com nova iluminação,
pintura e manutenção das redes
de proteção. O evento contou
com a participação do secretário
municipal de Administração e
Finanças, Ricardo Santana, e do
presidente da Câmara Municipal,
vereador Jeovane Costa.

O EVENTO OCORREU NA NOITE DE SÁBADO (23). (FOTOS: DIVULGAÇÃO)
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PREFEITURA DE CACULÉ PUBLICA NOTA DE PESAR
PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA ANA COTA

A Prefeitura de Caculé,
através da Secretaria

Municipal de Educação,
publicou, em suas redes

sociais, Nota de Pesar,
lamentando o falecimento da
Professora Ana Alves Ribeiro

Oliveira Cota, aos 74 anos,
ocorrido nessa segunda-feira

(28/03).
"Em nome de toda

Secretaria da Educação e
Cultura e Prefeitura de

Caculé, desejamos forças a
toda família. Nossos mais

sinceros sentimentos.
Querida professora Ana

Cota, sua falta será sentida
para sempre. Descanse em

paz! #LUTO", declarou a
Prefeitura, em sua publicação.

BRUMADO: DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DO PROGRAMA
ALIMENTA BRASIL RETORNA NO DIA 04/04

A Prefeitura de Brumado, através
da Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social e Cidadania
(SESOC), informa à população sobre
o retorno do Programa Alimenta
Brasil - PAB Leite a partir da próxima
segunda-feira (04).

O Município realizará a distri-
buição de 1 mil litros de leite por
dia para crianças de 02 a 07 anos
que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, matriculadas
nas escolas e creches cadastradas
no programa e inscritas no Cadastro
Único dos Programas Sociais do
Governo Federal. Em nota, a Pre-
feitura destacou que "devido a
questões de ordem burocrática, a
Associação dos Pequenos Produtores
de Leite não pode fornecer o
alimento no período de dezembro
de 2021 a março de 2022."

O LEITE É DESTINADO ÀS CRIANÇAS DE 02 A 07 ANOS, EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, MATRICULADAS NAS UNIDADES CADASTRADAS

NO PAB OU NO CADÚNICO. (FOTO ILUSTRATIVA: PAB LEITE / SPS TAUÁ)
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CODEVASF RECUPERA 41 NASCENTES EM
MUNICÍPIOS DO MÉDIO SÃO FRANCISCO BAIANO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realiza obras
de recuperação e proteção em 41 nascentes dos
municípios de Correntina, Riacho de Santana, Serra do
Ramalho e Santa Maria da Vitória.

A maioria das nascentes está localizada em
Correntina, com um total de 30 pontos de intervenção.
Em Riacho de Santana, estão sendo realizadas obras
em 9 nascentes. Já em Serra do Ramalho e Santa Maria
da Vitórias, uma nascente está sendo recuperada em

ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, AS AÇÕES
BENEFICIAM OS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO COM AUMENTO DA

PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / CODEVASF)

cada município.
O trabalho envolve proteção da APP (área de

preservação permanente), com cercamento de nascentes;
ações de educação ambiental por meio da instalação
de placas educativas e sensibilização da população;
aplicação de técnicas que favorecem a infiltração de
água no solo e controle do escoamento superficial,
com redução da perda de solo e do carreamento de
sedimentos aos corpos hídricos; construção de bacias
de captação de enxurradas e de terraços agrícolas,

além de descompactação de solo e adequação
ambiental de estradas vicinais.

Segundo a Codevasf, o foco das ações é o pequeno
produtor rural que necessita de conhecimento,
assistência técnica e equipamentos para um adequado
manejo do solo. As iniciativas favorecem o aumento
da produtividade agrícola do imóvel beneficiado e
promovem a conservação do solo e das estradas
utilizadas no escoamento da produção, com benefícios
ambientais associados.
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MDR RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
EM MAETINGA E BOM JESUS DA LAPA

O Governo Federal, por meio do Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu, nesta
sexta-feira (25), a situação de emergência nos
municípios baianos de Maetinga e Bom Jesus da
Lapa devido às chuvas intensas.

O MDR também reconheceu situação de
emergência em mais 25 cidades brasileiras atingidas
por desastres naturais. Os municípios estão
localizados nos estados do Amazonas, Espírito Santo,
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e São Paulo.

Após a concessão do status de situação de
emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios
atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos
do MDR para atendimento à população afetada. As
ações envolvem restabelecimento de serviços
essenciais e reconstrução de equipamentos de
infraestrutura danificados. A solicitação deve ser feita
por meio do Sistema Integrado de Informações sobre
Desastres (S2iD). Com base nas informações
enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional
avalia as metas e os valores solicitados. Com a
aprovação, é publicada portaria no DOU com a
especificação do montante a ser liberado.

PREFEITURA DE GUANAMBI ABRE CADASTRO PARA
POPULAÇÃO RECEBER O DESCONTO DA TAXA DE
ESGOTO DA EMBASA; VEJA COMO SE CADASTRAR

A Prefeitura de Guanambi abriu, na tarde da última quinta-
feira (24), através do site oficial guanambi.ba.gov.br a realização
do cadastro para a população obter o desconto na Taxa de Esgoto
da Embasa, através do Programa Auxílio Amigo, instituído pela
gestão municipal.

 Acessando o portal oficial e clicando no banner abaixo, o cidadão
será redirecionado para o preenchimento dos dados da sua conta
de água, como o número da matrícula da conta e o CPF do titular.
Após realização do cadastro, os cidadãos que já têm a conta Caixa
Tem receberão direto nesta conta, o valor do desconto de 50% da
Taxa de Esgoto de 80%, em calendário expedido pela Caixa
Econômica Federal. Toda incompatibilidade será indeferida pelo
sistema, nestes casos, o usuário deverá procurar a Embasa para
resolver eventuais irregularidades, para poder ter acesso ao benefício.

Quem ainda não tem conta Caixa Tem, o banco conveniado,
abrirá a conta virtual com os dados fornecidos e preenchidos no
formulário e também receberão o valor do Programa Auxílio Amigo.
O cidadão que tiver dificuldade ou maiores dúvidas deverá
procurar o SAC Municipal, localizado na Avenida Santos Dumont,
n° 325, ao lado do Centro Administrativo Municipal.

APÓS O CADASTRO, OS CIDADÃOS QUE JÁ TENHAM CONTA CAIXA TEM
RECEBERÃO DIRETO NELA O VALOR DO DESCONTO DE 50% DA TAXA DE

ESGOTO DE 80%, EM CALENDÁRIO EXPEDIDO PELA CAIXA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

TERCEIRO 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 Terceiro 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 até 31/12/2022, para possíveis novos aditivos ou inclusão de linhas. Esse Aditivo justifica-se pelo

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 10/2022 - PREGÃO PRESENCIAL A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Global,
objetivando a contratação de agência de tecnologia, marketing e propaganda para prestação de serviços técnicos especializados
em publicidade e tecnologia para o portal de transparência oficial do Poder Legislativo do município 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 12 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, 31 de março de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 11/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo modo de disputa aberto e fechado, tipo menor
preço por lote, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a aquisição de 03 (três) veículos automotores novos (zero
quilômetro), sendo 02 (dois) veículos do tipo passeio e 01 (um) veículo do tipo picape, para atender as demandas administrativas
e institucionais da Câmara de Vereadores de Brumado- BA, conforme condições e especificações constantes do Termo de
Referência e demais anexos integrantes do Edital. O instrumento convocatório está disponível, em sua integralidade e sem
custo, na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00
horas ou nos sites www.licitacoes-e.com.br (CÓDIGO: 931229) e www.cmbrumado.ba.gov.br. A reunião para julgamento das
propostas e documentos de habilitação realizar-se-á no dia 13 de abril de 2022, às 09:00 horas, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601.
Brumado-BA, 01 de abril de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CNPJ 63.189.179/0001-97

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 03/2022 - 1º Termo aditivo de acréscimo ao Contrato nº 03/2022. Processo
de Licitação Carta-Convite nº 001/2022. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - BAHIA, CONTRATDA:
EXPERTISE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº: 43.945.499/0001-12, OBJETO: Serviços de Consultoria e
Assessoria técnicas contábil e administrativa compreendendo: Serviços especializados de Recursos Humanos, incluindo a
elaboração da folha de pagamento, GPS/GFIP/SEFIP, RAIS, DCTF, DIRF, outros e acompanhamento previdenciário. OBJETIVO
DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRESCIMO DE 25% (Vinte e cinco por cento) ao valor do contrato
firmado entre as partes, em 21/01/2022, nos termos previstos em sua CLAUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO. O valor deste aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas ao acréscimo do contrato, sendo o valor
de R$ 24.000,00 (Vinte quatro mil reais) passando para R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas
do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas, FUNDAMENTO: O presente
aditivo encontra se embasamento no §1°, inciso I do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O Presente Termo
Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data de sua publicação. SIGNATARIOS: Gonçalo Ferreira Santana pela CONTRATANTE
Câmara Municipal de Dom Basílio - Bahia e Danilo Adão Braga Barboza pela CONTRATADA EXPERTISE TERCERIZAÇÃO
DE SERVIÇOS LTDA. Dom Basílio /Ba, em 01/04/2022. DOM BASÍLIO - BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO - RESCISÃO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 09/2021 - CONTRATANTE: Câmara
Municipal de Dom Basílio - Bahia. CONTRATADA: JOSEFINA NEVES MARQUES & CIA LTDA. CNPJ nº 17.180.540/0001-05
OBJETO: Aquisição de diversos materiais de escritório e expediente, destinado a atender as demandas das atividades desta
Câmara Municipal de Dom Basílio - Bahia. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão unilateral contratual em questão encontra
amparo no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica rescindido o contrato 1º Termo
Aditivo Contrato nº 09/2021 partir da data de assinatura do termo de rescisão contratual, conforme o disposto no parágrafo único,
do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93. DOM BASÍLIO - BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO N°. 04/2021 - EMPRESA CONTRATADA: MONICA DA SILVA SOUZA. CPF Nº:
047.249.545-31. OBJETO: O presente termo tem por objeto o 1° (Primeiro) Aditivo de prazo do Contrato n° 04/2021, para
Contratação Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Júridica, nas áreas de Direito Constitucional, Direito Administrativo,
Direito Trabalhista e Direito Público a está Câmara Municipal de Dom Basílio - Bahia. PRAZO DO ADITIVO: 31/12/2022. DATA
DO ADITIVO: 01/04/2022. DOM BASÍLIO - BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 07/2021 - 2º Termo aditivo ao Contrato nº 07/2021. Processo de Licitação Carta-
Convite nº 01/2021. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO - BAHIA, CONTRATDA: BASE COMUNICAÇÃO
& MARKETING LTDA ME - CNPJ Nº: 08.709.120/0001-12, OBJETO: Prestação de Serviços para Veiculação e Publicação de
Atos Oficiais em Jornal Impresso e de Grande Circulação Regional, a Câmara Municipal de Dom Basílio. OBJETIVO DO
ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRESCIMO DE 18,75% (Dezoito virgula setenta e cinco por cento) ao
valor do contrato firmado entre as partes, em 16/03/2021, nos termos previstos em sua CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E
PAGAMENTO. O valor deste aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas ao acréscimo do contrato, sendo o valor de R$
28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais) passando para R$ 34.200,00 (Trinta quatro mil e duzentos reais). RATIFICAÇÃO: As
demais Cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas, FUNDAMENTO:
O presente aditivo encontra se embasamento no §1°, inciso I do Artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O Presente
Termo Aditivo de Acréscimo entra em vigor na data de sua publicação. SIGNATARIOS: Gonçalo Ferreira Santana pela CONTRATANTE
Câmara Municipal de Dom Basílio - Bahia e Leonardo Oliva Lima Santos pela CONTRATADA BASE COMUNICAÇÃO & MARKETING
LTDA ME. Dom Basílio /Ba, em 01/04/2022. DOM BASÍLIO - BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 - Tipo: Contratação Direta. Abertura: 04/04/2022, às 09h:00, hora local. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço na assessoria e suporte técnico na gestão de instrumentos de repasse
envolvendo transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal, através do cadastro de propostas/elaboração de
planos de trabalho, acompanhamento da execução, prestação de contas parcial e final, bem como implantação do Modelo de
Excelência em Gestão de Transferências da União - MEG Tr. O Termo de referência estará disponível no DOM (Diário Oficial
do Município). As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail licitacao@aracatu.ba.gov.br, entre os dias 30/03/2022 a 01/
04/2022, até 17h:00. Informações: (77)3446-8500. Aracatu-BA, 29 de março de 2022 James Porto Brito Presidente da CPL.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 -  Aviso de Convocação de Remanescente
- Pregão Eletrônico Nº 003/2022 - Processo Administrativo Nº 009/2022 - Objeto: É o Registro de Preços para locação de horas
máquinas e locação de veículos grande porte para recuperação das estradas vicinais, limpeza e abertura de aguadas neste
município. Através do Pregoeiro torna público que foi celebrado a RESCISÃO AMIGÁVEL, entre o Município de Aracatu e a
empresa MÁXIMO TRANSPORTES E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ: 24.482.626/0001-40, razão pela
qual CONVOCA, nos termos do § 2º do Art. 64 Lei Federal Nº 8.666/93, a empresa FR TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 12.958.215/0001-07 PARA OS LOTES I e II, para que no dia 04 de abril de 2022, às 10h00min, na Rua Libério Alves
Maia, 37, Aracatu - Bahia, assine o contrato e ata de prestação de serviços, com a consequente apresentação das máquinas,
quais sejam: 2 (duas) máquinas motoniveladoras e 2 (duas) máquinas retroescavadeiras, para proceder com a avaliação, para
assinatura da ordem de serviço. Cumpre ressaltar, que a empresa deve apresentar sua documentação atualizada, conforme
edital Nº 003/2022, sob pena de decair para a próxima remanescente. Mais Informações: no horário das 08h às 12h dos dias
úteis, na Sala da Comissão de Licitações, no endereço supramencionado. Aracatu 31 de março de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N º. 012/2022 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas dos Programas Municipais e demais secretarias, deste
Município. Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 13/
04/2022 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.aracatu.ba.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos
dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 31/03/2022. Tobias Costa
da Silva - PREGOEIRO.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

EXTRATO DO RESUMO DE INEXIGIBILIDADE - A Comissão Permanente de Licitação torna público, nos termos da Lei Federal
nº 8.666/93, o ato de Inexigibilidade 002/2022, Processo Administrativo 006/2022. Objeto: contratação de emissora de rádio,
para fins de veiculação dos atos, das ações e das atividades do Poder Legislativo, com o objetivo de proporcionar à sociedade
o conhecimento das discussões, votações e dos posicionamentos dos Edis. Contratada: RADIO PORTAL SUDOESTE LTDA,
Rádio Difusora Comercial, pessoa jurídica de direito particular, inscrita no CNPJ nº 03.621.076/0001-22, com sede na Avenida
Presidente Vargas, nº 1182, Centro, Livramento de Nossa Senhora/BA, CEP 46.140-000. Valor da Contratação: R$30.000,00
(Trinta Mil Reais). Livramento de Nossa Senhora, 31 de março de 2022. Gabriel Alves Pires - Presidente da Comissão Permanente
de Licitação.

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Presidente da Câmara de Vereadores De Livramento de Nossa Senhora, no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar
a decisão da Comissão Permanente de Licitação referente ao ato de Inexigibilidade 001/2022, Processo Administrativo nº 006/
2022. Objeto: contratação de emissora de rádio, para fins de veiculação dos atos, das ações e das atividades do Poder
Legislativo, com o objetivo de proporcionar à sociedade o conhecimento das discussões, votações e dos posicionamentos dos
Edis. Contratada: RADIO PORTAL SUDOESTE LTDA, Rádio Difusora Comercial, pessoa jurídica de direito particular, inscrita
no CNPJ nº 03.621.076/0001-22, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 1182, Centro, Livramento de Nossa Senhora/BA,
CEP 46.140-000. Valor da Contratação: R$30.000,00 (Trinta Mil Reais). Livramento de Nossa Senhora, 31 de março de 2022.
Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - Processo Administrativo n° 006/2022, Inexigibilidade n° 002/2022. Contratante:
Câmara de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, CNPJ nº 16.415.127/0001-01. Contratada: RADIO PORTAL SUDOESTE
LTDA, Rádio Difusora Comercial, pessoa jurídica de direito particular, inscrita no CNPJ nº 03.621.076/0001-22, com sede na
Avenida Presidente Vargas, nº 1182, Centro, Livramento de Nossa Senhora/BA, CEP 46.140-000. R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).
Vigência: 31/03/2022 a 31/12/2022. Livramento de Nossa Senhora, 31 de março de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 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 n° 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 n° 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE CANCELAMENTO DISPENSA Nº 23/2022, ELETRÔNICA - A CPL torna público aos interessados o CANCELAMENTO
da 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. Motivo: erro no cadastramento do lote com o 'valor mínimo cobrir melhor oferta' junto ao sistema de
licitações do Banco do Brasil S/A, que impossibilitou a oferta de lances por parte dos interessados, prejudicando assim o
presente processo. Assim sendo, será publicado novo edital NA MESMA MODALIDADE oportunamente divulgado nos termos
legais. Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, e-mail:
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/
diariooficial). Condeúba, BA - 28.3.22. Josiel Eduardo dos Santos Presidente - CPL.

AVISO DISPENSA ELETRÔNICA  Nº 29/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 29/22-PA 86/22. 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: 18.4.22 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° 930370 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 - 31.3.22. Josiel Eduardo dos Santos Presidente - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos
a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de
30/03/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/04/2022 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados gratuitamente no site do Município http:/
/ 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, 29/
03/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2022 - MUNICÍPIO DE ITUAÇU, ESTADO DA BAHIA, torna público a
realização de procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 24/2022, Processo Administrativo
nº 60/2022, no dia 11 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 aquisição de itens alimentícios básicos
para composição de Cestas de Alimentos com o objetivo de prestar assistência humanitária para atender as famílias em situação
de vulnerabilidade social e em situação de insegurança alimentar, residentes no território deste município de Ituaçu/BA,
conforme Termo de Referência - anexo I e demais cláusulas, condições e especiicações do edital. 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, 29 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022 - 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 20/
2022, Processo Administrativo nº 53/2022, no dia 12 de Abril de 2022, às 09h:00, na sala da Comissão de Licitações, na Sede
da Prefeitura Municipal de Ituaçu, situada na praça Gilberto Gil, s/nº com objetivo de Contratação de pessoa jurídica para
aquisição de pedras do tipo paralelepípedo, para atender as necessidades da Secretaria de Transporte, Obras e Serviços desta
administração pública, conforme especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento
Convocatório. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de
Licitações no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:
www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 30 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - 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 que
o procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL autuado sob o nº 18/2022, Processo Administrativo nº 50/
2022, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreria 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 foi declarado DESERTO. Ainda, torno
público a republicação do EDITAL, in tela, designando nova data e horário para habilitação e abertura das propostas para o dia 13
de abril de 2022, às 09:00, reiterando todos os termos do edital, cujo objeto: 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 especiicações constantes do Termo de Referência e demais anexos integrantes do Instrumento
Convocatório. O texto integral do edital (contendo todas as informações sobre o certame) estará disponível na Comissão de
Licitações no endereço precitado, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12h:00 e das 14h:00 às 17h:00, bem como no site:
www.ituacu.ba.gov.br, pelo e-mail: ituaculicitacao@gmail.com. Ituaçu/BA, 30 de março de 2022. Aleomar Gomes Brito-Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futura aquisição de material de construção civil, conforme edital e anexos. Data: 07/04/2022. Horário:
08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no CAJ – Centro Administrativo de Jacaraci, Av. Mozart David
nº 01, Bairro Centenário- Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta- feira das 07:00 às 13:00
h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 25 de Março de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 007/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futura aquisição de materiais de construção civil que serão doados as famílias carentes atendidas pela
Assistência Social Municipal, conforme edital e anexos. Data: 08/04/2022. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e
Contratos, situado no CAJ – Centro Administrativo de Jacaraci, Av. Mozart David nº 01, Bairro Centenário- Jacaraci/BA, no horário
de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta- feira das 07:00 às 13:00 h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-
2151. Jacaraci, 28 de Março de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2022 ID BANCO DO BRASIL Nº 929050 /2022 - A Prefeitura Municipal
de Jacaraci torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO na
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento (MENOR PREÇO) em 06/04/2022, a partir das 08h30min, Local Sítio: www.licitacoes-
e.com.br. Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos de informática, conforme especificações
contidas no termo de referência e edital. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no CAJ- Av. Mozart David, 01, Bairro Centenário - Jacaraci/BA, no
horário de 08:00 às 13:00 h de segunda a sexta. Site: www.jacaraci.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, email:
licitacao@jacaraci.ba.gov.br Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 01 de Abril de 2022. João Paulo da Silva Souza – Coordenador.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022PE - ID BANCO DO BRASIL Nº 929026/2022 - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor preço por item. DO OBJETO: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de Roçadeiras Hidráulicas, Grades Aradoras e carreta agrícola de madeira, conforme
edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 04/04/2022. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS:
do dia 14/04/2022 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 14/04/2022 a partir das 08h30min. O Edital
e seus anexos estarão à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br, email:
licitacao@jacaraci.ba.gov.br e (77) 34662151. Em 31/03/2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

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, 17 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 - ID Nº 929917 -  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 015/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de baterias para os veículos que compõe a frota do município de Caculé, em atendimento às necessidades das
diversas Secretarias Municipais, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado
no dia 07 de abril 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, 25 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE REPUBLICAÇÃO - TERCEIRO 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 Terceiro 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 até 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, além da oscilação de combustíveis de forma descontrolada e persistente, da
abertura deste Credenciamento até a presente, cuja conjuntura evidencia que continuará com as suas consequências impossíveis
de serem dimensionadas. 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, 17 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - SRP - ID Nº 930230 - 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 016/2022, 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, que será realizado no dia 08 de abril 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 28 de março de 2022. Pregoeiro:
Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - 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 012/2022, cujo objeto é 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, interposto pela empresa
AUTO PEÇAS FABRINY LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.509.180/0001-06, razão pela
qual consoante o disposto no artigo Art. 44. § 2º do Decreto Federal 10.024/2019, 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, 30 de março de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro
- Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - SRP 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 010/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de fórmulas infantis, leites
especiais e suplementos alimentares para atender aos usuários cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social,
deste município, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 12 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 Email: licitacao@cacule.ba.gov.br.
Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 31 de março de 2022. Pregoeiro:
Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 - SRP - ID Nº 930506 - 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 017/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de equipamentos e utensílios para atender as necessidades das Unidades Escolas do município de
Caculé, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 13 de abril 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, 31 de março de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
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CACULÉ: COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁGUA
DESTACA IMPORTÂNCIA DE SEU USO CONSCIENTE

A Prefeitura de Caculé,
através das Secretarias Muni-
cipais de Desenvolvimento, da
Agricultura e Meio Ambiente
(Semeia) e de Educação,
realizou evento em comemo-
ração ao Dia da Água nessa
última quinta-feira (24), que é
celebrado oficialmente no dia
22/03. A ação contou ainda
com a parceria da Embasa, da
Escola Família Agrícola e da
Cooperativa de Catadores
Catando a Vida.

Com um público estimado
em 400 visitantes, os stands
montados na Praça da Lagoa
permaneceram durante todo o
período da ação completamente
lotados. Os profissionais da
Semeia se mobilizaram para
entregar aos visitantes, com-
postos por alunos da rede
municipal e particular de ensino,
assuntos relevantes sobre o uso
consciente e adequado da água
na cidade.

COM UM PÚBLICO ESTIMADO EM 400 VISITANTES, OS STANDS
MONTADOS NA PRAÇA DA LAGOA PERMANECERAM DURANTE TODA A

AÇÃO COMPLETAMENTE LOTADOS. (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / PMC)
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