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Distribuição Gratuita

PREFEITURA DE GUANAMBI VAI ASFALTAR
ESTRADAS DE QUEIMADAS E CORUJAS
O ANÚNCIO FOI FEITO DURANTE VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA
DE QUEIMADAS (FOTO: DIVULGAÇÃO / JOÃO ROBERTO / ASCOM PMG)

O prefeito em exercício Nal Azevedo visitou, na
manhã da última sexta-feira (08), a Comunidade
Quilombola de Queimadas, localizada no baixio de
Mutans. Acompanhado do presidente da Câmara
Municipal, vereador Zaqueu Rodrigues, e dos
vereadores Diego Pi, Neto de Dim, além da liderança
comunitária Manoel Pimentel e dos demais
moradores, o vice-prefeito Nal Azevedo vistoriou o
início dos serviços de medições topográficas
realizado pelos técnicos da Secretaria Municipal de

Infraestrutura (Seinfra).
Conforme anunciado pela Prefeitura de
Guanambi, ao todo, na Comunidade Quilombola
de Queimadas será asfaltado um trecho de 1,4 km
beneficiando centenas de moradores e usuários da
via. Na oportunidade, Nal anunciou também que a
Comunidade de Corujas também será beneficiada
pelo mesmo processo, além de algumas ruas em
bairros no perímetro urbano. "No total são 8km de
asfalto disponibilizados [por meio de emenda

parlamentar] pelo deputado [federal] Arthur Maia,
será usado aqui em Queimadas, na estrada das
Corujas e algumas ruas na cidade, estamos
mantendo o compromisso de trabalho do nosso
prefeito Nilo Coelho".
Ainda na manhã da sexta-feira (08), Nal visitou
o distrito de Mutans para analisar algumas ruas
que deverão ser pavimentadas, além de inspecionar
obras de urbanização da Praça Manoel Novaes e
de ruas adjacentes.
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PREFEITURA DE CACULÉ ENCAMINHA PROJETO
PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CULTURA
O PROJETO DE LEI TAMBÉM BUSCA INSTITUIR O CONSELHO MUNICIPAL
DE CULTURA, CRIAR O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA E POR FIM O
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. (FOTO: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)

A Prefeitura de Caculé encaminhou, no dia 04,
para votação na Câmara Municipal, o Projeto de Lei
que cria o Sistema Municipal de Cultura (SMC),
visando sua integração ao Sistema Nacional de
Cultura, possibilitando o fomento das políticas
públicas de cultura, a fim de estabelecer mecanismos
de gestão compartilhada com os demais entes
federados e a sociedade civil. O PL também busca
instituir o Conselho Municipal de Cultura, criar o
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Plano Municipal de Cultura e por fim o Fundo
Municipal de Cultura.
Em nota, a Prefeitura destaca que "A criação do
Sistema Municipal de Cultura se apresenta como ação
de natureza técnica e política para o planejamento e
gestão da cultura de forma integrada, potencializando
o desenvolvimento da cultura local. No âmbito social
a cultura e a arte podem e devem ser vistas como
instrumentos valiosos de inclusão social, pois servem

de complemento às diversas formas de desenvolvimento da aprendizagem e do conhecimento". Se
aprovado, o município ficará apto a pleitear recursos
junto ao Estado e a União para fomentar a cultura
local. Com o Sistema de Cultura implantado o município
poderá participar de editais que podem possibilitar à
inserção em projetos governamentais voltados à cultura,
seja através de repasse de recursos ou de parcerias
em atividades ligadas ao setor da cultura.
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IBIASSUCÊ: COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO
COMEÇOU A RECEBER OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
O PREFEITO ADAUTO, JUNTAMENTE COM OS SECRETÁRIOS DE
INFRAESTRUTURA, ERICO VIANA, E DE ADMINISTRAÇÃO, SEBASTIÃO
NETO, ESTIVERAM PRESENTES PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA OBRA.

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e
Desenvolvimento Econômico (SEINFRA), iniciou a
pavimentação asfáltica da comunidade de Santo
Antônio. O prefeito Adauto Prates, juntamente com os
secretários de Infraestrutura, Erico Viana, e de
Administração, Sebastião Neto, estiveram presentes para
verificar o andamento da obra.
As atividades das equipes de trabalho estão

intensas, com equipamentos e máquinas, para garantir
a qualidade do serviço que tem a proposta de
dinamizar o acesso das pessoas e gerar mais conforto
e segurança para os moradores da comunidade. "Foi
um compromisso assumido, que agora se tornará
realidade. Estamos realizando esta importante obra
em Santo Antônio. Quando a pavimentação estiver
concluída, os moradores poderão sair e voltar para
suas casas com mais tranquilidade, o que não

acontecia anteriormente, por exemplo, nos períodos
de chuva, que danificava a estrada e causava
problemas", disse o prefeito.
O secretário da Seinfra, Erico Viana, disse que ao
visitar o local da obra, pôde conversar com moradores
e perceber a felicidade deles com o início da obra.
"Esse era um antigo sonho, que se torna realidade em
nossa administração. A ação é um avanço, pois irá
minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores."

LIVRAMENTO: BRIGADISTAS PARTICIPARAM DE
CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
O Corpo de Bombeiros Militar da
Bahia (CBM-BA), em parceria com a
Prefeitura de Livramento de Nossa
Senhora, através da Secretaria Municipal
de Agricultura, Recursos Hídricos e
Meio Ambiente (SEMAR), ministrou
curso básico de prevenção e combate
a incêndios florestais para os brigadistas dos Guardiões Ambientais
Serra das Almas (GASA), com o
objetivo de capacitar a brigada para que,
em situação real de combate ao
incêndio florestal, ela esteja apta para
realizar o primeiro combate, evitando
que incêndio tome proporções maiores.
O curso aconteceu de 5 a 8 de

abril de 2022, nas sedes da Escola
Municipal Fernando Ledo Santos Pereira
e do Viveiro Municipal de Mudas,

ministrado por bombeiros militares do
7º Grupamento de Bombeiros Militar
(GBM), sediado em Vitória da Conquista,

sob o comando do Capitão CBM-BA
Ramos, tendo como participantes 21
membros do GASA.
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CONDEÚBA: CONCLUINTES DA OFICINA DE
CORTE E COSTURA SÃO CERTIFICADOS
ALÉM DOS ALUNOS CONCLUINTES, TAMBÉM ESTIVERAM PRESENTES
JAIRO E DIEGO, REPRESENTANTES DA FÁBRICA MAELY E MAYUME,
APOIADORA DO PROJETO. (FOTO: INSTAGRAM / @PREFCONDEUBA)

A Prefeitura de Condeúba, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social, juntamente com o
programa Auxilio Brasil, realizou as entregas dos
certificados da Oficina de Corte e Costura. Além
dos alunos concluintes, também estiveram presentes
Jairo e Diego, representantes da Fábrica Maely e

Mayume, apoiadora do projeto.
A oficina de corte e costura teve duração de 6
meses, do dia 15.09.2021 até o último dia 1º de
abril. Em nota, a Prefeitura destaca que "o objetivo
do curso é proporcionar aos participantes
oportunidades para que desenvolvam habilidades

para uma futura profissão e auxiliar no orçamento e
sustento do lar, além de promover a inclusão das
famílias beneficiarias do Auxilio Brasil em uma nova
realidade através da geração de emprego e renda,
visando a formação profissional e o crescimento
pessoal."

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

VOCÊ PODE SER FELIZ
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.
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CODEVASF INVESTE R$ 10 MILHÕES NO SISTEMA
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PARAMIRIM
OS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO INCLUEM A READEQUAÇÃO DA REDE
COLETORA, A COMPLEMENTAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E A
EXECUÇÃO DA ETE. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / ASCOM CODEVASF)
A Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e do Parnaíba
(Codevasf) tem investido na conclusão do
saneamento básico de Paramirim, município
do sudoeste baiano. Cerca de 30% das obras
já foram realizadas. Os serviços em execução,
que incluem a readequação da rede coletora,
a complementação das estações elevatórias e
a execução da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE), contam com investimentos de
R$ 10,3 milhões.
Segundo a Codevasf, aproximadamente, 3
mil famílias serão beneficiadas com a ligação
de residências à rede de esgoto. "Essa obra
tem grande importância para o saneamento
básico da cidade e, consequentemente, para
a melhoria da qualidade de vida da população
local", ressalta o superintendente regional da
Codevasf em Bom Jesus da Lapa, Harley Xavier.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS RETOMA ATIVIDADES EM BRUMADO
NO CRAS YOLANDA PIRES, O GRUPO "IDADE DA SABEDORIA" SE REUNIU
PARA DEBATER OS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS OFERTADOS
PELO CENTRO E PELO SCFV EM TEMPOS DE PANDEMIA.
Nesta quarta-feira (13), as
atividades do Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
foram retomadas em Brumado. No
Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) Yolanda Pires, o grupo
"Idade da Sabedoria", composto por
pessoas idosas, se reuniu para
debater os serviços, programas e
benefícios ofertados pelo Centro e
pelo SCFV em tempos de pandemia
de Covid-19. Em nota, a Prefeitura de
Brumado, "o objetivo do encontro foi
explanar sobre os serviços ofertados
pelo CRAS à comunidade em geral e
estimular a convivência social a partir
desse novo contexto."
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GOVERNO DA BAHIA AUTORIZA
CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA E ANUNCIA
OUTROS INVESTIMENTOS EM IBICUÍ
A NOVA UNIDADE TERÁ 10 SALAS, BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS,
AUDITÓRIO, REFEITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, CAMPO DE
FUTEBOL SOCIETY E PISTA DE ATLETISMO (FOTOS: MANU DIAS / GOVBA)

Em visita ao município de Ibicuí, nesta segundafeira (11), o governador Rui Costa (PT) assinou ordem
de serviço para a construção da nova sede do
Colégio Estadual Doutor Manoel Novaes, que
funcionará em tempo integral. A nova unidade terá
10 salas, biblioteca, laboratórios, auditório, refeitório,
quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society
com arquibancada e pista de atletismo. O investimento
é de mais de R$ 10 milhões, beneficiando mais de
500 alunos. "São muitas obras importantes sendo
entregues aqui em Imbuí, e outras iniciando, como a
da nova escola estadual e a do mercado municipal.
Também temos um investimento do Programa Água
para Todos, que vai levar água de qualidade para
várias comunidades rurais, além de investimentos
em infraestrutura na zona rural e na área urbana da
cidade", destacou o governador.
AB
AS
TECIMENT
O DE Á
GUA - Para levar
ABAS
ASTECIMENT
TECIMENTO
ÁGUA

água limpa para mais de 17 mil pessoas, será
implantado um Sistema de Abastecimento de Água
(SAA) no distrito de Ibitupã. Além disso, serão
iniciadas obras de melhorias e ampliação do sistema
já existente em Ibicuí, incluindo o do distrito de Itaiá,
no município de Firmino Alves. As obras totalizam
um investimento de mais de R$ 9 milhões.
INFRAES
TRUTURA E OUTRAS OBRAS - O
INFRAESTRUTURA
governador entregou a obra de construção de uma
ponte de 16 metros sobre o Rio Novo, na rodovia
BA-130, no trecho que liga Ibicuí e a Vila de Ibitupã.
A obra contou com um investimento de R$ 737 mil
e beneficia 29 mil moradores da região.
Convênios foram firmados com a prefeitura para
a cessão de uso de 50 barracas de Feira Livre; para
a construção de um complexo de Saúde e de uma
Unidade de Saúde da Família (USF); e de 60
Unidades Habitacionais, através do Programa Bahia,

Minha Casa. Outro convênio será destinado para a
aquisição de equipamentos e mobiliário para 11
escolas municipais.
Foi autorizada ainda a pavimentação de ruas na
sede e nos distritos de Água Doce e Ibitupã. As obras
serão executadas por meio da Conder, vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado
(Sedur), com um investimento de R$ 6,2 milhões. O
Governo também realizará obras de reforma e ampliação
do Mercado Municipal da sede. Uma Areninha com
vestiário e arquibancada será construída no bairro
Tancredo, em Ibicuí, para a prática esportiva.
Nos últimos quatro anos, Ibicuí recebeu dois
sistemas de abastecimento de água e obra de
recuperação do estádio municipal. A cidade é
consorciada da Policlínica Regional de Vitória da
Conquista. Os investimentos do Governo do Estado
no município ultrapassam R$ 23 milhões.
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ESPAÇO INB CAETITÉ REABRE PORTAS AO PÚBLICO
DESDE O DIA 05/04, O ESPAÇO INB VOLTOU A FUNCIONAR DAS 9 ÀS 12H E
DAS 14 ÀS 16H30, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / INB)

No dia 05 de abril, o Espaço INB Caetité reabriu
suas portas ao público, juntamente com a
programação "Ocupa Praça", que foi realizada pela
prefeitura em comemoração aos 212 anos da cidade.
Desde o início da pandemia do Coronavírus, as
visitações estavam suspensas em atendimento às
medidas de contenção da propagação do vírus.
Desde essa data, o Espaço INB voltou a funcionar
das 9 às 12h e das 14 às 16h30, de segunda a
sexta-feira.
Para a estudante de biologia da Universidade
do Estado da Bahia (UNEB), Stephane Naiane dos
Santos, a visita foi uma experiência muito boa. "Nunca
tinha vindo ao Espaço. Caetité é uma cidade muito
histórica. Acho muito válido trazer toda essa
apropriação, principalmente de como se desenvolveu
o Espaço INB", disse indicando a visita a todos. "Até
porque uma cidade que explora o urânio, acho que
é muito importante todo mundo ter ciência de como
é explorado e para onde vai", afirmou. Também a
enfermeira Samantha Raquel da Silva Sena destacou
que o Espaço INB abrange várias informações em
relação à Caetité e à INB. "Por isso, a visita foi bem
interessante", acrescentou.
O estudante de história da UNEB, Pedro Henrique
de Lima Lopes, natural de Brumado, recém-chegado
à cidade e à UNEB, também aprovou o Espaço INB.

"Achei bacana porque não conhecia a história de
Caetité em si e aqui no Espaço conta como foi criada
a cidade, o porquê do nome... acho importante essas
informações, até para mim, como estudante de
história", afirmou já na expectativa de outras visitas.
"São indicadas atividades mais abertas ao público
como rodas de conversa, para as pessoas passarem
a conviver mais com o Espaço e com isso acabar
aprendendo mais", sugeriu.
Atendendo ao Decreto Municipal nº 015, de
25 de março de 2022 e aos procedimentos
estabelecidos pela INB, o protocolo de visitação no
momento compreende apresentação de carteira de
vacinação, uso de máscara, além do local também
estar equipado com tóten de álcool gel. Caso surjam
novas orientações, serão incorporadas à dinâmica
de visitação ao Espaço.
Estão sendo oferecidas visitas guiadas às
exposições sobre a História de Caetité, Exposição
Fotográfica Caetité: um lugar, vários olhares, a
Mineração na Bahia, a Matriz Energética Brasileira, o
Ciclo do combustível Nuclear com ênfase no
beneficiamento do Urânio em Caetité e as ações de
radioproteção e meio ambiente conduzidas pela INB
na região. "A expectativa é que nos próximos meses
sejam realizadas oficinas e outras atividades para a
comunidade", antecipa a coordenadora de

Comunicação Regional da INB, Jane Dantas. "Aos
poucos o Espaço INB vai retomando a rotina
recebendo estudantes, turistas e moradores da
região", afirmou destacando a emoção de toda a
equipe ao retomar a atividade.
A gerente de Comunicação Institucional, Cláudia
Guimarães, relembrou que durante a pandemia foram
produzidas duas visitas virtuais ao Espaço que estão
disponíveis no canal do youtube da empresa. "Tivemos
que nos reinventar para continuar cumprindo o nosso
propósito, mas dessa forma conseguimos levar o
Espaço para além do regional. Estamos muito felizes
com essa reabertura e continuaremos usando as
redes para promovê-lo", afirma.
Inaugurado em 2010, em uma construção no
estilo colonial do século 18, restaurada pela INB, no
centro da cidade de Caetité, o Espaço INB é uma
iniciativa do Programa de Inserção Regional aprovado
pelo Licenciamento Ambiental conduzido pelo Ibama
e engloba atividades de Comunicação Social,
Responsabilidade Social e Educação Ambiental. Tem
como objetivo aproximar a empresa da comunidade,
tendo em vista que a Unidade de Concentração de
Urânio da INB em Caetité é uma área industrial, que
fica a 40 km da cidade. As visitações podem ser
agendadas pelo telefone (77) 3454 3600 ou pelo
e-mail espacoinbcaetite@inb.gov.br.
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HOSPITAL REGIONAL DA CHAPADA BATE RECORDE
DE ATENDIMENTOS NO 1º TRIMESTRE DE 2022
O HRC, LOCALIZADO EM SEABRA, CONTA COM 110 LEITOS, SENDO 30
UTIS DIVIDIDAS ENTRE GERAL (20) E COVID-19 (10). (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Somente nos primeiros três meses de 2022, o
Hospital Regional da Chapada (HRC), em Seabra,
que é administrado pela Fundação Fabamed, registrou
números recordes de atendimentos ambulatoriais,
exames e cirurgias. Ao todo, no período entre janeiro
e março foram feitos mais de 8 mil exames entre
ambulatoriais e de imagem, além de 758 cirurgias
entre ortopédicas e gerais. Destas, 227 foram
ortopédicas e 531 destinadas a pacientes que
necessitavam de outros tipos de atendimentos
cirúrgicos. Inaugurado em 2017 e referência para
11 cidades da região, o HRC oferece atendimento
de urgência e emergência 24 horas, centro de
bioimagem e cirúrgico, ambulatório, dentre outros.

Diretor médico da unidade, Everson Matt destaca
que o hospital também realiza procedimentos eletivos
e atende pacientes cadastrados no sistema Lista Única
do Governo do Estado. "Nós temos um serviço de
urgência e emergência onde dispomos de cirurgiãogeral, anestesista e ortopedista dando suporte 24
horas para Seabra e os municípios pactuados.
Associado a esse serviço, temos o ambulatorial, onde
realizamos a triagem e as cirurgias eletivas. Seguimos
aumentando o número de cirurgias realizadas a
cada dia para zerar a lista de pacientes que estavam
aguardando em virtude das restrições impostas pela
pandemia da Covid-19", explica.
O HRC conta com 110 leitos, sendo 30 UTIs

divididas entre geral (20) e Covid-19 (10). A
unidade, com perfil assistencial de hospital geral,
também oferece aos usuários do SUS atendimento
médico em urgência e emergência clínica,
traumato-ortopédica e psiquiátrica; internação
hospitalar nas especialidades de clínica médica,
cirúrgica e pediátrica, além de internação em
unidade de terapia intensiva; consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais; procedimentos de diagnose e terapias (diagnostico
em patologia clínica, anatomopatologia, imagem,
métodos gráficos e métodos ópticos e hemoterapia), e demais serviços de apoio assistencial
e administrativo.
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BAHIA INVESTIU R$ 681,79 MILHÕES NO
1º BIMESTRE, ATRÁS APENAS DE MG
OS DADOS FORAM EXTRAÍDOS DO SICONFI, VINCULADO AO TESOURO
NACIONAL, PELO JORNAL VALOR ECONÔMICO, QUE DIVULGOU O
RANKING DOS INVESTIMENTOS DOS ESTADOS NESTE INÍCIO DE ANO.

Apenas nos meses de janeiro e fevereiro de
2022, o governo baiano investiu R$ 681,79 milhões
em valores liquidados, mais do que São Paulo,
tradicional líder nesta área entre os estados, que
somou R$ 652,76 milhões no mesmo período. A
Bahia ficou logo atrás de Minas Gerais, que assumiu
a liderança no país no primeiro bimestre, ao investir
R$ 991,72 milhões. Os dados foram extraídos do
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor
Público Brasileiro (Siconfi), vinculado ao Tesouro
Nacional, pelo jornal Valor Econômico, que divulgou,
nesta terça-feira (12), o ranking dos investimentos
dos estados neste início de ano.
Em comparação com o próprio desempenho no
ano passado, a Bahia registrou crescimento de
216,5%. O total investido em janeiro e fevereiro de
2021 foi de R$ 215,42 milhões. De acordo com
especialistas em contas públicas ouvidos pelo Valor,
os investimentos dos estados tomaram impulso no
decorrer de 2021, quando fecharam o ano com alta
real de 83,6% no cômputo geral, e devem se manter

fortes ao longo de 2022.
Na Bahia, de acordo com a Secretaria da Fazenda
do Estado (Sefaz-BA), os investimentos de 2020
totalizaram R$ 2,47 bilhões, ampliando-se para R$
4,09 bilhões em 2021. A tendência é que em 2022
o valor investido supere o patamar do ano passado.
"A Bahia vem mantendo o equilíbrio fiscal e o ritmo
de investimentos ao longo de todos estes anos de
crises econômicas sucessivas no país graças à gestão
baseada em controle dos gastos, uso intensivo de
tecnologia pela fiscalização e combate à sonegação",
afirma o secretário da Fazenda do Estado, Manoel
Vitório.
Ao longo dos últimos anos, o governo baiano
vem mantendo as contas em equilíbrio e pagando
os salários dos servidores rigorosamente em dia e
dentro do mês trabalhado, enquanto vários estados
atrasaram e até parcelaram estes pagamentos. A Bahia
também tem honrado os compromissos com
fornecedores e firmou-se em segundo lugar em
investimentos desde 2015, atrás apenas de São Paulo

no período. O Estado investiu ao todo, de 2015 a
2021, R$ 18 bilhões em áreas como infraestrutura,
mobilidade, estradas, saúde, educação, segurança e
agricultura, entre outras.
Esta performance, de acordo com o secretário
Manoel Vitório, ocorre graças a um conjunto de
iniciativas, o Modelo Bahia de Gestão, que articula
ações de qualidade do gasto público, modernização
do fisco e combate à sonegação. De 2015 a 2021, a
Bahia registrou uma economia real de R$ 9 bilhões
em despesas com a manutenção da máquina pública,
a exemplo de água, energia, material de consumo,
combustíveis, viagens, tecnologia da informação,
periódicos, contratos de prestação de serviços, entre
outras.
A economia foi obtida por meio do programa de
Qualidade do Gasto Público. Estes recursos que
deixaram de ser gastos com o custeio de atividades
do próprio governo foram redirecionados e
contemplaram atividades diretamente voltadas para
o atendimento às demandas do cidadão.
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CÂMARA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO
CNPJ 63.189.179/0001-97
EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 001 / 2022 - "Trata da Disponibilidade Pública da Prestação de Contas Anual do
Exercício de 2021, da Câmara Municipal de Dom Basílio." O Presidente da Câmara Municipal de Dom Basílio, Estado da Bahia,
Vereador GONÇALO FERREIRA DE SANTANA, usando de atribuições conferidas por lei, FAZ SABER a todos quantos o
presente virem, conhecimento tiverem e interessar possa, e, especialmente a TODOS OS CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO
DE DOM BASÍLIO, que se encontra, à disposição de qualquer contribuinte do Município, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para
exame e apreciação, a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Dom Basílio, Exercício de 2021, de responsabilidade
deste Gestor, a partir de 13/04/2022, para que, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei Complementar Estadual Nº 06/91,
de 06/12/1991, art. 95 § 2º da Constituição do Estado da Bahia e art. 31, § 3º da Constituição Federal, possam questionar a
legitimidade, no prazo de disponibilidade pública. O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se na
Secretaria da Câmara Municipal, munido de seu título eleitoral, e de um documento de identificação, preenchendo o requerimento
próprio para este fim, especificando a data e horário, em que será exercida a faculdade, de que trata o art. 31, § 3º da Constituição
Federal. Findo o prazo de disponibilidade pública, a Prestação de Contas, juntamente com quaisquer questionamentos dos
contribuintes, permanecerá durante todo o exercício na sede da Câmara Municipal e disponíveis no site do e-TCM: https://
e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam. Dom Basílio (BA), em 11 de abril de 2022 GONÇALO FERREIRA SANTANA
- Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44
EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 007/2021 - "Coloca à disposição dos Senhores Vereadores e todos os munícipes,
as Contas do Poder Legislativo do exercício de 2021". O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU, ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos quantos o presente verem, conhecimento tiverem
e interessar possa, e, especialmente a todos os contribuintes deste Município, que encontra-se para consulta pública por meio
eletrônico através da página http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam, nos termos da Resolução TCM nº 1.340/
2016, bem como disponibilização de computador para acesso público por meio eletrônico ao site do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia, à disposição de qualquer contribuinte do Município, até findo o prazo legal, para exame e
apreciação, a PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU, de responsabilidade
do Gestor José Cesar Wanderley Brito, respectivamente, a partir da presente data, no horário de funcionamento da Câmara, para
que, nos termos do artigo 95, § 2º da constituição do Estado da Bahia, artigo 31, § 3º da Constituição Federal e artigo 54 da Lei
Complementar Estadual nº 006/91, possam questionar a legitimidade, no prazo de disponibilidade pública de 60 dias. O
contribuinte, que desejar exercer este direito mediante consulta via internet através do Poder Legislativo, deverá apresentar-se
na Secretaria da Câmara Municipal, munido de seu título eleitoral, e de um documento de identificação, preenchendo o requerimento
próprio para este fim, especificando a data e horário em que será exercida a faculdade de que trata o art. 31, § 3º da Constituição
Federal. Conforme o art. 10 da Resolução 1340/2016, a prestação de contas anual de que trata o art. 7, findo o prazo de
disponibilidade, serão consideradas automaticamente recepcionadas pelo TCM, que expedirá correspondente recibo. Ituaçu,
Ba em 12 de Abril de 2022. José Cesar Wanderley Brito - Presidente da Câmara de Vereadores de Ituaçu.
EDITAL 008/2021 - DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA - O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ITUAÇU,
ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 31, § 3º da Constituição Federal e na Resolução nº 1.060/05 e nº 1.340/16 do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, torna público que as contas do Poder Executivo do município de Ituaçu/Bahia
relativas ao exercício de 2021, encontram-se disponibilizadas eletronicamente no endereço https://e.tcm.ba.gov.br/epp/
ConsultaPublica/listView.seam para exame e apreciação dos contribuintes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir
do dia 13 de ABRIL de 2022. Gabinete da Presidência, em Ituaçu Bahia 12 de Abril de 2022. Jose Cesar Wanderley Brito - Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00
EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 001 / 2022 - "Trata da Disponibilidade Pública da Prestação de Contas Anual do
Exercício de 2021, da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora." O Presidente da Câmara Municipal de Livramento
de Nossa Senhora, Estado da Bahia, Vereador RONILTON CARNEIRO ALVES, usando de atribuições conferidas por lei, FAZ
SABER a todos quantos o presente virem, conhecimento tiverem e interessar possa, e, especialmente a TODOS OS
CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, que se encontra, à disposição de qualquer
contribuinte do Município, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para exame e apreciação, a Prestação de Contas Anual da Câmara
Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Exercício de 2021, de responsabilidade deste Gestor, a partir de 13/04/2022, para
que, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei Complementar Estadual Nº 06/91, de 06/12/1991, art. 95 § 2º da Constituição
do Estado da Bahia e art.31, § 3º da Constituição Federal, possam questionar a legitimidade, no prazo de disponibilidade pública.
O contribuinte, que desejar exercer este direito, deverá apresentar-se na Secretaria da Câmara Municipal, munido de seu título
eleitoral, e de um documento de identificação, preenchendo o requerimento próprio para este fim, especificando a data e horário,
em que será exercida a faculdade, de que trata o art. 31, § 3º da Constituição Federal. Findo o prazo de disponibilidade pública,
a Prestação de Contas, juntamente com quaisquer questionamentos dos contribuintes, permanecerá durante todo o exercício
na sede da Câmara Municipal e disponíveis no site do e-TCM: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam.
Livramento de Nossa Senhora (BA), 11 de abril de 2022. RONILTON CARNEIRO ALVES - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 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 para ciência dos interessados,
que 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, fica com horário PRORROGADO para
às 15h00min, do mesmo dia 12 de abril de 2022, na sede desta Prefeitura. 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
E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 08 de abril de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 8/22-PA 80/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Aquisição de equipamentos de
informática para informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção Primária, por meio da implementação
de Prontuário Eletrônico, conforme Portaria MS nº 3.393, de 11 de dezembro de 2020. Recebimento das Propostas e Habilitação:
5.4.22 a 19.4.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 19.4.22 às 8:30h, Disputa: 19.4.22 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° 929055 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br).
Condeúba, BA - 5.4.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 3/22-PA 33/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de link de internet dedicado (fibra ótica e via rádio) para manutenção das atividades das Secretarias
Municipais de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 11.4.22 a 27.4.22 até as 08:30h, Abertura das Propostas:
27.4.22 às 08:30h, Disputa: 27.4.22 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° 931941 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/
condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial do Município de Condeúba. Condeúba, BA - 11.4.22.
Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 006/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Materiais de Higiene, de Limpeza, Descartáveis e Utensílios destinados à manuntenção das
Secretarias Municipais e seus Departamentos, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado
no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: até 14/04/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 14/04/2022, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/02 torna
público resultado do Pregão Eletrônico nº 005/2022, para Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Serviços
Sonorização e Locação de Equipamentos de Infraestrutura para serem utilizados em eventos realizados pelas Secretarias
Municipais, foi FRACASSADA, ou seja, nenhuma das empresas que participou do certame atendeu as exigências do Edital.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. 31/03/2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 007/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Àgua Mineral e Gêneros Alimentícios destinados à manuntenção das Secretarias Municipais
e seus Departamentos, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoese.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário
Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até
19/04/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 19/04/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de
07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do
Pregão Eletrônico nº 008/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura para Aquisição de Serviços Sonorização e Locação de Equipamentos de Infraestrutura para serem utilizados
em eventos realizados pelas Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será
realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo
serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 18/04/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 18/04/2022, às 09:00h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em
acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista o Tomada de Preços nº 005/2022 que tem por objeto é Contratação de empresa
para prestar serviços de Construção da praça da Sanguessuga, zona rural do Municipio, cuja sessão pública de licitação foi
realizada no dia 29/03/2022, torna público que as Empresas Declaradas Inabilitadas não recorrem através de Recurso Administrativo
decide: 1º) CONVOCAR as licitantes habilitadas no certame e demais interessados, para a realização da segunda sessão
pública de licitação que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 12/04/2022, às 14:00h, com o objetivo de abertura
e julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas no certame. 2º) Determinar que seja publicado o teor destas
decisões no Diário Oficial do Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Telefax (77)3417-2252. Jilvan Teixeira
Ribeiro-Prefeito Municipal. 07/04/2022, Guajeru-Ba.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2022 - O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE GUAJERU, Jilvan Teixeira Ribeiro,
convoca toda a comunidade guajeruense interessada na Administração Pública Municipal a participar da Audiência
Pública para demonstração e avaliação das Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022, a ser realizada na Câmara Municipal
de Vereadores, localizado na praça Idalino Silva Araújo S/N, às 14h30min do dia 12 de abril de 2022. Guajeru, 06 de
abril de 2022. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em
acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista a Tomada de Preços nº 006/2022 que tem por objeto é Contratação de Engenharia
para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua João da Silva Coutinho, cuja sessão pública de
licitação foi realizada no dia 30/03/2022, torna público que os Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes Cardoso
Empreendimentos Eireli; HFR Construtora Ltda e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda foram INDEFERIDOS, e, conforme
parecer jurídico decide: 1º) INDEFERIR os pedidos constantes no Recurso Administrativo apresentado pela licitante Cardoso
Empreendimentos Eireli; HFR Construtora Ltda e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda, mantendo a decisão da CPL; 2º)
CONVOCAR as licitantes habilitadas no certame e demais interessados, para a realização da segunda sessão pública de
licitação que será realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 25/04/2022, às 08:30h, com o objetivo de abertura e
julgamento das propostas de preços das empresas habilitadas no certame. 3º) Determinar que seja publicado o teor destas
decisões no Diário Oficial do Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Telefax (77)3417-2252. Jilvan Teixeira
Ribeiro-Prefeito Municipal. 13/04/2022, Guajeru-Ba.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em
acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista o Tomada de Preços nº 007/2022 que tem por objeto é Contratação de Engenharia
para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, cuja sessão
pública de licitação foi realizada no dia 31/03/2022, torna público que os Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes
Cardoso Empreendimentos Eireli e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda foram INDEFERIDOS, e, conforme parecer
jurídico decide: 1º) INDEFERIR os pedidos constantes nos Recursos Administrativos apresentados pelas licitantes Cardoso
Empreendimentos Eireli e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda, mantendo a decisão da CPL; 2º) CONVOCAR as
licitantes habilitadas no certame e demais interessados, para a realização da segunda sessão pública de licitação que será
realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 25/04/2022, às 10:00h, com o objetivo de abertura e julgamento das propostas
de preços das empresas habilitadas no certame. 3º) Determinar que seja publicado o teor destas decisões no Diário Oficial do
Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Telefax (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro-Prefeito Municipal.
13/04/2022, Guajeru-Ba.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022 - O Prefeito Municipal de Guajeru-Ba, em
acordo com a Lei nº 8.666/93, tendo em vista a Tomada de Preços nº 008/2022 que tem por objeto é Contratação de Engenharia
para prestação de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na saída para Condeúba - Ba, cuja sessão pública de licitação
foi realizada no dia 01/04/2022, torna público que os Recursos Administrativos interpostos pelas licitantes Cardoso
Empreendimentos Eireli e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda foram INDEFERIDOS, e, conforme parecer jurídico
decide: 1º) INDEFERIR os pedidos constantes nos Recursos Administrativos apresentados pelas licitantes Cardoso
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Empreendimentos Eireli e Sete Engenharia Projetos e Consultoria Ltda, mantendo a decisão da CPL; 2º) CONVOCAR as
licitantes habilitadas no certame e demais interessados, para a realização da segunda sessão pública de licitação que será
realizada na sede da Prefeitura Municipal, no dia 25/04/2022, às 14:00h, com o objetivo de abertura e julgamento das propostas
de preços das empresas habilitadas no certame. 3º) Determinar que seja publicado o teor destas decisões no Diário Oficial do
Município. Informações na Sede da Prefeitura e através do Telefax (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro-Prefeito Municipal.
13/04/2022, Guajeru-Ba.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
EDITAL 01/2022 - O prefeito Municipal de Ibiassucê, convida a população para contribuir com o processo de elaboração do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2023, através de AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA durante
o período de 05.04.2022 à 13.04.2022, disponível em link no site https://ibiassuce.ba.gov.br/. A adoção da Audiência Pública
Eletrônica é devido a grande participação da população, como ocorreu no exercício anterior. A população deixará suas sugestões
e prioridades através do formulário disponibilizado no link, os quais serão inseridas no Projeto da LDO para o exercício de 2023.
Ibiassucê, 05 de abril de 2022. FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022PE - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ID BANCO DO
BRASIL Nº: 931112/2022 - 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 lote. DO OBJETO: Registro
de preços destinado a eventual e futura aquisição de merenda escolar, conforme edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: A partir do dia 14/04/2022. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 28/04/2022 às 08h00min. INICIO
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 28/04/2022 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 e (77) 34662151. Em 12/04/2022. João Paulo
da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2022 - 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 18/04/2022, às 15h, 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
Presencial nº 001-04/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Contratação de empresa especializada para
locação de sistema de som, palco, iluminação, sonorização, tendas e estruturas complementares para shows e eventos no
Município de Malhada de Pedras, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.
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.
Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2022 - 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 19/04/2022, 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 002-04/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Aquisição de Gêneros Alimentícios
e Materiais de Limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 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. "931982". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos
da Silva - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2022 - 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 20/04/2022, 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 003-04/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Aquisição de pedras de granito, mármores e cubas para
atender as necessidades das Secretarias Municipais, 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. "932042". O edital e
outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022 - 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
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no dia 21/04/2022, 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 004-04/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Aquisição de materiais descartáveis
para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 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.brselecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador >Cód. "932160".
O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2022 - 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 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 22/04/2022, 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 LICIT ATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 005-04/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Aquisição de fogos de artifício a serem
utilizados de acordo as necessidades 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. "932211 ".
O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2022 - 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 25/04/2022, 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 006-04/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Aquisição de itens escolares para compor
Kits a serem distribuídos aos alunos e materiais aos monitores do Programa de Incentivo à Educação de Jovens e Adultos MPEJA, 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. "932213". O edital e outros anexos estão disponíveis para
download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007-04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2022 - 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 26/04/2022, 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 007-04/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Aquisição de materiais esportivos para
atender as necessidades 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. "932267". O edital
e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito
REPUBLICAÇÃO - AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001- 04/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 090/2022 - 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 18/04/2022, às 15h, 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 Presencial nº 001-04/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Contratação de empresa
especializada para locação de sistema de som, palco, iluminação, sonorização, tendas e estruturas complementares para
shows e eventos no Município de Malhada de Pedras, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas
cláusulas deste Edital. 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. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 040/2022 - Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
(ESTÁDIO MUNICIPAL) DE MORTUGABA - BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público
que no dia 26 de abril de 2022, às 10:00min, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro,
Mortugaba - BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado.
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo
telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-BA. 05 de abril de 2022. RAFAEL BRITO ALVES Presidente da COPEL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022 - Processo de Administrativo
n.º 044/2022 - Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para
futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos para impressoras e computadores conforme termo de referência,
Anexo I. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 27 de abril de 2022, às
09:00horas, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba - BA, Bahia, estará
recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser
obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das
08:00 horas ao meio dia. Mortugaba/BA. 12 de abril de 2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
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