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BAHIA REGISTRA MAIS DE 24,5 MIL CASOS
DE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA EM 2022
SÓ DE DENGUE, FORAM 14.732 CASOS REGISTRADOS EM 271 MUNICÍPIOS.
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia
(Divep), que é vinculada à Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab), está em alerta para situação epidêmica
de Dengue e Chikungunya nas macrorregiões de
saúde Sudoeste e Norte. De acordo com levantamento
realizado até a 16ª Semana Epidemiológica de 2022,
(até 23 de abril), foram notificados 24.500 casos
das três arboviroses urbanas em todo o estado:
Dengue, Chikungunya e Zika. Só de Dengue, foram
14.732 casos, registrados em 271 municípios, com
16 óbitos.
DENGUE - O levantamento das últimas 4
semanas epidemiológicas revela 10 municípios em
epidemia para Dengue: Urandi, Coaraci, Floresta Azul,
Potiraguá, Apuarema, Mirangaba, Caatiba, Santa Cruz
da Vitória, Remanso e Oliveira dos Brejinhos.
CHIKUNGUNY
A - Em relação à Chikungunya,
CHIKUNGUNYA
no mesmo período, foram notificados 9.290 casos,
um incremento de 19,6% em relação às notificações
do mesmo período do ano passado. No total, 193
municípios notificaram casos, 49 deles com uma
incidência de 100 casos para cada 100 mil
habitantes. Os municípios das regiões de Itapetinga,
Guanambi, Brumado, Itabuna, Caetité e Santa Maria
da Vitória são os que registraram os maiores índices
para esta arbovirose. Não houve registro de óbito.
ZIKA - Já os casos de Zika também tiveram um
incremento de 35,9%, com 557 notificações em
2022, contra 410 registradas no mesmo período
de 2021. 69 municípios realizaram notificação para
esse agravo, 5 deles apresentaram incidência igual
ou maior que 100 casos/100 mil habitantes. Até o
momento, não foi confirmado óbito para Zika.
AÇÕES D
A SES
AB - Nos 10 municípios
DA
SESAB
categorizados como de alto e altíssimo risco para as
três arboviroses, a Sesab já autorizou a liberação do

inseticida e UBV pesado, bem como tem providenciado manter o abastecimento de inseticidas nos
núcleos regionais. "Estamos realizando reuniões com
os secretários de saúde e equipes dos Núcleos
Regionais de Saúde e municipais para garantir o
planejamento intersetorial das atividades de controle.
A Sesab também realiza o monitoramento das Salas
Municipais de Coordenação e Controle do

[mosquito] Aedes Aegypti para orientar sobre as ações
de bloqueio vetorial", explica a secretária estadual
da Saúde, Adélia Pinheiro, que complementa, "a
eliminação do mosquito na fase alada, é essencial
nesse combate, mas também é preciso contar com o
apoio da população no sentido de evitar as condições
que propiciam a reprodução do mosquito em água
parada, eliminando as larvas."

O que fazer para eliminar o mosquito
O principal meio de transmissão das 3 arboviroses, Dengue, chikungunya e Zika, é a picada de mosquitos Aedes Aegypti, os mesmos que transmitem a febre
amarela. Daí a importância dos cuidados em casa, uma vez que os mosquitos Aedes se proliferam em locais com água armazenada. Os principais focos de
combate devem ser frascos plásticos, galões, pneus, vasos de plantas, recipientes de todos os tamanhos como tampinhas de garrafa ou mesmo sacolas plásticas,
o ambiente perfeito para a fêmea depositar seus ovos.
Os primeiros cuidados que devemos ter para reduzir os locais de proliferação do mosquito e evitar as doenças são: tampar tonéis e caixas d'água; tampar lixeiras;
manter as calhas sempre limpas; limpar ralos e colocar telas; deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo; preencher os pratos de vasos de plantas com areia;
manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água; limpar com escova ou bucha os potes de água para animais.

Quais são os sintomas da Dengue?
Os sintomas mais comuns da Dengue são: febre alta, com temperatura maior que 38.5ºC; dores musculares intensas; dor ao movimentar os olhos; mal estar;
falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo. Como se trata de uma doença que é transmitida pela picada de um mosquito, dificilmente as
pessoas percebem quando acontece a transmissão. Então, é preciso estar atento aos sintomas e na presença deles, procurar atendimento médico.
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EX-PRESIDENTE DO TJ-BA, DESEMBARGADOR
LOURIVAL TRINDADE SE APOSENTARÁ POR IDADE
EX-PRESIDENTE DO TJ-BA, DESEMBARGADOR LOURIVAL TRINDADE SE
APOSENTARÁ POR IDADE DIA 04 DE MAIO, QUANDO SERÁ HOMENAGEADO
COM UMA MEDALHA DA EMAB. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

O desembargador Lourival Trindade, ex-presidente
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), se aposentará
por idade no próximo dia 04 de maio, quando
completará 75 anos. O desembargador foi homenageado pelos demais desembargadores na sessão
plenária do dia 27/04. Na data da aposentadoria,
Trindade será homenageado com uma medalha da
Escola da Magistratura da Bahia (Emab).
Reconhecido entre os colegas como um apaixonado
pela literatura e como alguém que fala a "língua de
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Camões", o desembargador, como aposentado, deverá
se dedicar ainda mais à leitura, conforme dito pelo
atual presidente da Corte.
Lourival Trindade se tornou desembargador em
2008, pelo quinto constitucional da advocacia. Em
dezembro de 2019, foi eleito presidente do TJ-BA após
a deflagração da Operação Faroeste. A eleição do
desembargador, naquela época, foi vista como uma
sinalização de um novo momento na Corte baiana.
Em fevereiro de 2020 ele tomou posse como

presidente, e um mandato que encerrou em fevereiro
deste ano de 2022. Como presidente, encarou o
desafio de comandar o TJ-BA em um período de
pandemia, com distanciamento social.
Antes, porém, ele presidiu o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-BA) entre 2014 e 2016. Como
professor de Direito, lecionou em matérias criminais e
é integrante do Instituto Baiano de Direito Processual
Penal (IBADPP). Como desembargador do TJ-BA, era
integrante das Câmaras Criminais.
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BRUMADO: VOLUNTÁRIOS DA RHI MAGNESITA
PROMOVERAM DIA DE SOLIDARIEDADE E
DIVERSÃO PARA IDOSOS DO LAR DO ANCIÃO
EMPRESA RETOMA SEU PROGRAMA DE VOLUNTARIADO APÓS 2 ANOS;
27 VOLUNTÁRIOS VISITARAM A INSTITUIÇÃO, QUE HÁ 57 ANOS ATUA EM
PROL DE IDOSOS DA CIDADE. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / RHI MAGNESITA)

A RHI Magnesita retomou o Programa de
Voluntariado em Brumado após uma pausa de 2
anos, provocada pelas restrições impostas pela
pandemia de Covid-19. Colaboradores e beneficiários
de projetos sociais apoiados pela companhia visitaram
a Associação Luíza de Marillac - Lar do Ancião em
18 de abril e, além da doação de kits de higiene
pessoal, promoveram um dia de música, escuta e
contação de histórias para os idosos atendidos pela
entidade.
A Associação Luíza de Marillac acolhe 23
pessoas em tempo integral. A instituição é uma das
mais tradicionais e importantes de Brumado, atuando
em prol de idosos há 57 anos. A entidade depende
integralmente da ajuda da comunidade local para
manter suas atividades.
Entre os 27 voluntários que realizaram a ação
estavam 13 colaboradores diretos da RHI Magnesita
e 2 parceiros, além de 12 alunos do Projeto Social
Identidar't, iniciativa apoiada pela empresa que oferece
aulas de violino para jovens da cidade.
Além de muito bate-papo, apresentações musicais
e do compartilhamento de vivências, a empresou
doou, via iniciativa do Programa de Voluntariado,
200 pacotes de fraldas geriátricas e kits com
hidratantes, perfumes e itens de higiene à associação.
Segundo Lucilla Soledade, Especialista em
Relacionamento com Comunidades e Comunicação
da RHI Magnesita, os voluntários trabalharão para

manter uma ajuda mensal ao Lar do Ancião. "Acredito
que o grande objetivo da vida é compartilhar. Um
simples sorriso já transforma, uma palavra, uma
música, uma escuta... Tenho certeza de que deixamos
um pouco de nós e trouxemos muito deles. Só temos
a agradecer o acolhimento, a partilha e o tempo de
cada voluntário. Ações simples como essa dão
sentido à nossa jornada", reflete Lucilla Soledade.
A professora de música Aline Ayres, que atua

no Projeto Identidar't e que participou da visita, se
emocionou com o momento passado junto aos
idosos da Associação Luíza de Marillac. "Vivenciamos
um encontro de almas e um elo de histórias. Foi
uma oportunidade de enxergar o futuro com mais
esperança e pureza, sentimentos presentes no olhar
de quem nos assistia", diz. Na ocasião, foram
apresentadas as peças "Noite na Selva", "Hallelujah",
"Nona Sinfonia" e "Asa Branca".
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BONINAL: GOVERNO DA BAHIA ANUNCIA
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA BA-245
NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) FORAM PUBLICADAS AINDA
A ABERTURA DE LICITAÇÕES PARA OBRAS EM VITÓRIA DA CONQUISTA,
ENCRUZILHADA E CAETITÉ (FOTOS: DIVULGAÇÃO)
O Governo da Bahia, através da Secretaria
Estadual de Infraestrutura (Seinfra) anunciou, nesta
terça-feira (26), a pavimentação de 18,2km da BA245, em Boninal, na região da Chapada Diamantina,
que liga a sede municipal ao distrito de Nova Colina,
reduzindo o tempo de viagem de 50 minutos para
20 minutos entre as localidades, com investimento
previsto de R$ 21,1 milhões; além da abertura de
processo licitatório para melhorias na ponte sobre o
Rio Pardo, entre Encruzilhada e Vitória da Conquista,
a recuperação do Aeródromo de Caetité e a
revitalização do Atracadouro de São Roque do
Paraguaçu. A próxima etapa das licitações é a abertura
dos envelopes com as propostas no mês de maio.
PONTE SOBRE O RIO PPARDO
ARDO - O deslocamento para quem vêm da BR-116 em direção ao
município de Encruzilhada será facilitado com o
alargamento e a recuperação da ponte sobre o Rio
Pardo. O equipamento, que possui 80m de extensão,
está localizado entre Encruzilhada e o distrito de
Inhobim, em Vitória da Conquista. Os serviços vão
atender os mais de 15 mil moradores de Encruzilhada. A obra tem o investimento de R$ 3,6 milhões.
RECUPERAÇÃO DO AERÓDROMO DE
CAETITÉ - O aeródromo de Caetité, na região do
Sertão Produtivo, vai ser recuperado pelo Governo
da Bahia. No equipamento aeroviário, os serviços a
serem realizados são a pavimentação da área de
movimentação de aeronaves e a requalificação da

sinalização horizontal e vertical, do portão e da biruta.
As obras no aeródromo, que opera com aviação
geral, contribuirão para a atração de novos negócios
para a região, principalmente no setor de mineração.
O valor investido na obra é de 4,4 milhões.
ATRA
CADOUR
O DE SSÃ
Ã O RROQUE
OQUE DO
TRACADOUR
CADOURO
PARA
GUAÇU - O atracadouro de São Roque de
ARAGUAÇU
Paraguaçu, em Maragogipe, passará por revitalização.

A Seinfra irá executar os serviços de recuperação
estrutural e do píer flutuante no terminal hidroviário
do Recôncavo baiano. As ações no equipamento
beneficiarão o transporte dos moradores da
localidade de São Roque de Paraguaçu para a sede
municipal a fim de se deslocar até o trabalho e
também no acesso a saúde e educação. O
investimento previsto na obra é de R$ 1,1 milhão.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA PELO AMOR
Gostaria de falar sobre a superação da violência.
Você acredita ser possível superar a violência pelo
amor? Nós percebemos que a violência sempre
aumenta. As notícias sobre a violência terrorista, a
violência criminosa, a violência entre jovens cresce a
cada dia e não podemos fechar os olhos diante
disso. Podemos constatar que o crime organizado
abrange sempre mais pessoas, mais círculos e gostaria
de influenciar sempre maiores campos de vida pública.
Apesar disso nós não abrimos mão da esperança
de que o amor é mais forte do que a violência.
A violência nunca desaparecerá do mundo.
Pensar nisso seria algo irreal de minha parte, mas eu
não me entrego, eu acredito na força do bem e da
força do amor. Quando os cristãos realçam também
publicamente seu amor, sem fechar os olhos à

realidade da violência, haverá sempre a possibilidade
da vitória do amor. Mas essa vitória será perene,
pois o mal existe no mundo. A violência muitas vezes
é consequência de feridas que as pessoas sofreram
e que agora desejam passar a pessoas que nada tem
a ver com elas. Se for verdade que crianças feridas
passam suas feridas adiante, então é mais importante
ainda criar as crianças com amor, para que as feridas
não continuem a se propagar sempre mais. Há
necessidade de fé e esperança para confiar no amor
que pode curar pouco a pouco crianças, jovens,
pessoas feridas e assim impedir a violência, rompendo
o espiral de sempre novas feridas. Violência gera
violência.
O amor tende a quebrar esse espiral da violência.
A violência predomina no mundo através de

associações terroristas e criminosas e precisa, por
um lado, de uma resposta enérgica. É preciso colocar
limites claros que digam francamente que a sociedade
não aceita violência. Por outro lado, não devemos
admitir que grupos de violência ditem as regras do
jogo. Estou convencido de que a verdadeira
superação da violência acontece por via mental e
espiritual. Precisamos confiar na força do espírito e
do amor. A resposta inteligente e realmente eficaz
para a violência que acontece na nossa cidade, nas
nossas casas, no nosso país, no mundo é amor. Por
isso, ame, aprenda a amar, o amor nos renova e
renova quem está ao nosso redor, pessoas amorosas
renovam o mundo, pensemos nisso.
Deus te abençoe e te guarde.
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BRUMADO: 197 ALUNOS CONCLUEM CURSOS
VOLTADOS AO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO
OS CURSOS FORAM OFERTADOS PELA SESOC EM PARCERIA COM O SENAI,
POR MEIO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO

A Prefeitura de Brumado, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
(Sesoc) e em parceria com o Programa Nacional de
Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas
Trabalho), do Senai, entregou os certificados de
conclusão de 6 cursos nessa terça-feira (19).
Os cursos de Qualidade no Atendimento ao
Cliente (67 concluintes), Noções Básicas de Rotinas

Administrativas (63 concluintes), Gestão Estratégica
em Recursos Humanos (17 concluintes), Recepção
em Atendimento (20 concluintes), Empreendedorismo (15 concluintes) e Inteligência Emocional
em Recursos Humanos (15 concluintes) qualificaram,
no total, 197 pessoas para o mercado de trabalho.
Os certificados foram entregues pelo prefeito
Eduardo Lima Vasconcelos em cerimônia realizada

na Sala de Treinamento da Prefeitura. "É com muita
alegria que a gente reconhece o esforço desses jovens
e adultos que buscaram qualificação profissional.
Diversos cursos estão sendo oferecidos pelo
Município em parceria com o Senai para população
de Brumado com o objetivo de resgatar a cidadania
dessas pessoas, que, muitas vezes, estão às margens
da produção", destacou o prefeito.

EX-PREFEITO DE GUANAMBI ASSUME COMANDO
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
JAIRO MAGALHÃES SUBSTITUI O EX-PREFEITO DA LAPA, EURES RIBEIRO,
QUE SE DESINCOMPATIBILIZOU DO CARGO. (FOTO: REPRODUÇÃO / UPB)
O ex-prefeito de
Guanambi, Jairo
Magalhães, assumiu o
comando da Secretaria
de Desenvolvimento
Urbano (Sedur),
substituindo o exprefeito de Bom Jesus da
Lapa e ex-presidente da
União dos Municípios
da Bahia (UPB), Eures
Ribeiro, que se
desincompatibilizou do
cargo. A nomeação de
Magalhães foi publicada
no Diário Oficial dessa
quarta-feira (20).
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PREFEITURA DE GUANAMBI RECEBE AUTORIZAÇÃO
PARA AMPLIAR OPERAÇÕES DO AEROPORTO
O PAPI AUXILIA E ORIENTA O PILOTO NA RAMPA DE DESCIDA E É
RESPONSÁVEL POR UM POUSO MAIS ESTÁVEL, ALÉM DE AMPLIAR A
SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura de Guanambi recebeu autorização
do Ministério da Infraestrutura (MInfra), através da
Secretaria Nacional de Aviação Civil, para realizar a
licitação para aquisição, instalação e homologação
de equipamento de navegação aérea, conhecido
como PAPI (Precison Approach Path Indicator), que
auxilia e orienta o piloto na rampa de descida e é
responsável por um pouso mais estável, além de
ampliar a segurança das operações.
Orçado em R$ 600 mil reais, o equipamento

será mais uma grande conquista da atual gestão
municipal para a segurança operacional do
Aeroporto Municipal Isaac Moura Rocha, sendo
de grande importância para aviação regular e geral
que operam em Guanambi. O projeto básico e
executivo já foi realizado e aprovado pelos órgãos
da Aeronáutica.
Segundo Michel Macêdo, secretário Municipal
de Infraestrutura, a pasta fará todo o trâmite licitatório
para aquisição do novo equipamento e seguirá com

novos investimentos no Aeroporto Municipal. Já para
Alex Cardoso, fiscal de contrato do Aeroporto e
servidor municipal, "o Convênio firmado entre a
Prefeitura de Guanambi e o Ministério de
Infraestrutura tem trazido para o aeroporto
equipamentos que dão mais segurança nas
operações de pousos e decolagens". Atualmente o
Aeroporto tem linha regular que interliga Guanambi
ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo
Horizonte e voos da aviação privada.
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PREFEITO DE GUANAMBI AUTORIZA LICITAÇÃO
PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO PSF DE MORRINHOS
A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE É UMA REIVINDICAÇÃO DA VEREADORA
MIRIA PAES PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE
À COMUNIDADE DE MORRINHOS. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)

No final da tarde desta terça-feira (19), o prefeito
Nilo Coelho (UB) ordenou ao setor de licitações a
abertura do processo licitatório para construção do
Posto de Saúde da Família (PSF) de Morrinhos. O projeto
já tinha sido autorizado e foi finalizado recentemente.
A construção da unidade é uma reivindicação
da vereadora Miria Paes para garantir um

atendimento de melhor qualidade à comunidade
de Morrinhos. "O postinho aqui não tem mais
condição de atender dignamente o nosso povo. Não
se pode admitir que medicação e material de limpeza
estejam quase que amontoados no mesmo local",
frisou a vereadora Miria Paes.
O terreno para construção do PSF está localizado

na Rua Augusta Maria Cotrim, em uma área
estratégica, ampla e de fácil acesso, com as vias no
entorno pavimentadas. Segundo a nota da Prefeitura,
"A nova unidade significará um importante avanço
no atendimento à atenção básica, melhorando as
condições de trabalho das equipes de saúde da
família e dos pacientes".
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IBIASSUCÊ: SECRETARIA DE SAÚDE REALIZOU
AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
O EVENTO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS PROFISSIONAIS
DAS USFS, DO NASF, DO CRAS E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
(TEXTO/FOTOS: AUGUSTO JACKSON / DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura de Ibiassucê, através das Secretaria
Municipais de Saúde, Educação e de Assistência
Social, realizou diversos eventos do Programa
Saúde na Escola (PSE) com os alunos da rede
municipal de ensino.
Na ocasião, os alunos receberam orientações
sobre diversos temas como Alimentação saudável e
prevenção da obesidade; Saúde sexual e reprodutiva
e prevenção do HIV/IST (Infecção Sexualmente
Transmissível); Gravidez na adolescência; Prevenção
à Covid-19, sendo abordados de acordo com a faixa

etária dos alunos e nível escolar. Além desses foi
trabalhado o tema Promoção da atividade física com
aulas de zumba e realizado algumas dinâmicas de
atividades físicas com os alunos.
O evento contou com a participação de diversos
profissionais, como as enfermeiras das Unidades de
Saúde (USFs), psicóloga e nutricionista do Núcleo
de Apoio à Saúde da Família (NASF), educador físico
da Academia de Saúde, das coordenadoras da
Atenção Básica e do NASF, das psicólogas do Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) e

Assistência Social e do professor de dança da
Assistência Social.
O Programa Saúde na Escola visa à integração e
articulação permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade de vida dos
estudantes e tem como objetivo contribuir para a
formação integral dos estudantes por meio de ações
de promoção, prevenção e atenção à saúde, com
vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças
e jovens da rede pública de ensino.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CACULÉ: LAGOA DAS PEDRAS SEDIOU O
1º TORNEIO DE FUTEVÔLEI DA CIDADE
O EVENTO ACONTECEU NA MANHÃ DESSE ÚLTIMO DOMINGO (24),
DAS 8H ÀS 12H, NO COMPLEXO DE ESPORTE DO BAIRRO LAGOA
DAS PEDRAS. (FOTOS: JOSIVAN VIEIRA / ASCOM PMC)
Na manhã desse último
domingo (24) aconteceu o
primeiro Torneio de Futevôlei
de Caculé. Realizada pela
Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer e do
Departamento de Esportes,
além do apoio da loja Beatriz
Calçados, a competição
ocorreu no complexo de
esporte do bairro Lagoa das
Pedras, das 8h às 12h, e
contou, ao todo, com a
participação de 8 duplas de
jogadores da cidade e da
locução do treinador Hélio
Santana.

CONTAS DA CÂMARA DE IUIÚ FORAM APROVADAS
AS CONTAS DE 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL IUIÚ ESTÃO SOB
A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR REINALDO RODRIGUES SALES

Na sessão dessa quarta-feira (20), os conselheiros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCM-BA) aprovaram, sem a
indicação de qualquer ressalva, as contas de 2020
da Câmara Municipal de Iuiú, da responsabilidade
do vereador Reinaldo Rodrigues Sales. O conselheiro
Raimundo Moreira, relator do parecer, concedeu
quitação de responsabilidade ao gestor.
A Câmara de Iuiú recebeu, a título de
duodécimos, R$ 1.253.714,43 e promoveu despesas

no valor total de R$ 1.132.112,91, respeitando o limite
previsto no artigo 29-A da Constituição. Não foi
identificada a inscrição de restos a pagar no exercício,
o que contribui para o equilíbrio financeiro da
entidade e para o cumprimento da determinação
contida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF).
O total da despesa com pessoal do Legislativo
ao longo do ano foi de R$ 911.506,81, o que
corresponde a 2,62% da Receita Corrente Líquida

Municipal, no montante de R$ 34.845.854,29 cumprindo, assim, o limite máximo de 6% previsto na
LRF. As despesas com diárias foram realizadas no
valor de R$ 2,4 mil representando 0,26% da despesa
com pessoal.
A 2ª Câmara do TCM é presidida pelo
conselheiro Mário Negromonte e composta pelos
conselheiros Fernando Vita e Raimundo Moreira, e
pelos auditores Antônio Carlos da Silva, Antônio
Emanuel de Souza e Cláudio Ventin.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 12/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores da Câmara Municipal de Brumado, conforme
especificações dispostas no termo de referência anexado ao instrumento convocatório. 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 ás 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 03 de maio
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, 19 de abril de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE RECEBIMENTO DE RECURSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - 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 Presencial nº 010/2022, cujo objeto é 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, interposto pela empresa
ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.990.912/0001-83, razão
pela qual consoante o disposto no artigo Art. 4º, XVIII da Lei Federal 10.520/02, fica declarado em aberto o prazo de 03 (três)
dias, que começarão a correr do término 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, 19 de abril de 2022. Breno Calasans Costa
Ribeiro - Pregoeiro.

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 13/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização de
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, tesouraria, transparência municipal,
patrimônio e minha folha, da Câmara Municipal de Brumado, conforme especificações dispostas no termo de referência anexado
ao instrumento convocatório. 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 04 de maio 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. 20 de abril de 2022. FLÁVIA CAIRES
MEIRA - PREGOEIRA.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 14/2022 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a realização
de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos de informática para o setor administrativo e gabinete dos vereadores da Câmara Municipal de
Brumado, conforme quantidades e especificações dispostas no termo de referência anexado ao instrumento convocatório. 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 10 de maio de 2022, às 09:00 horas, no endereço supramencionado. Flávia Caires Meira - Pregoeira Oficial da Câmara
Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 28 de abril de 2022. FLÁVIA CAIRES MEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2022 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 002/2022 - objeto - contratação de empresa (s) do ramo para o fornecimento de gêneros alimentícios,
materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Poder Legislativo Municipal. Informações e/ou edital na sede
da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415-2102. Abertura dia 04 de maio
de 2022 às 10:00 na sede da Câmara. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley Brito - Presidente.
AVISO DE CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 - O Presidente da CPL da Câmara Municipal de Ituaçu
torna público para conhecimento dos interessados o cancelamento da Dispensa de Licitação nº 003/2022 - publicada no Diário
Oficial do órgão, edição nº 276 de 11 de março de 2022 (sexta-feira), por conveniência e oportunidade, fundamentado no art. 49
da Lei 8.666/93, nas Súmulas 346 e 473 do STF e baseado no princípio da autotutela administrativa, tornando nula e sem efeito
a publicação de sua homologação, ratificação e extrato do contrato. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley
Brito - Presidente de Poder Legislativo.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - 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 011/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de água mineral sem gás
e refrigerantes, em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais, conforme condições estabelecidas no
Edital e seus anexos, que será realizado no dia 05 de maio de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000,
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 25 de abril de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022 - SRP - ID Nº 934787 - 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 018/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, deste município, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será
realizado no dia 06 de maio 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 abril de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em conformidade com
o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, 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
012/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para o fornecimento de eucalipto, metalon e cilindro canalizador,
destinados a estrutura e ornamentação dos festejos juninos do ano de 2022, neste município, conforme condições estabelecidas
no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 09 de maio de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000,
das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de abril de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
QUARTO 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, além da readequação
de linhas, 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
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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, 01 de abril de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 - 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 013/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de serviços e materiais
gráficos e de comunicação visual, em atendimento às necessidades das diversas secretarias municipais, conforme condições
estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia 11 de maio de 2022, às 09h00min, na sede desta Prefeitura.
Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site
Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/
BA - CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo
serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 27 de abril de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 150/2022 - A Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados
que estará recebendo entre os dias 20 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, as propostas para cadastramento, em efeitos
de credenciamento visando a Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de atendimento médico
clinico, em regime de plantão 24 horas, atuando no pronto atendimento do Centro de Saúde Santo Antônio, na sede do Município
de Caraíbas, onde também está instalada a Ala de Atendimento Exclusivo para o COVID-19. O Credenciamento será regido
pelos molde da Lei 8.666/93, com suas alterações, e demais condições estabelecidas no edital. Informações e edital através
do e?mail: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$ 30,00 (Trinta Reais) tel.
77 3443?1010. Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://
www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial - Jones Coelho Dias Prefeito, Zildi Santos da Silva, Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Plantas para o
Paisagismo da Orla do Município de Caraíbas-BA, conforme especificação do edital. Tipo: menor preço por lote. Data e hora da
disputa: às 10h00min (horário de Brasília) do dia 09/05/2022, no site:www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através do email: licitacoescaraibas17@gmail.com. O Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município:
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva - Pregoeira - Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 11/22-PA 93/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços com locação de palco, sonorização, iluminação e
gerador para atender aos diversos eventos promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura Municipal de Condeúba. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 20.4.22 a 4.5.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 4.5.22 às 8:30h, Disputa: 4.5.22 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° 933335 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 20.4.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 12/22-PA 95/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços em poços tubulares e motobombas de manutenção
preventiva e corretiva para atender a demanda do Município. Recebimento das Propostas e Habilitação: 26.4.22 a 5.5.22 até as
8:30h, Abertura das Propostas: 5.5.22 às 8:30h, Disputa: 5.5.22 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° 934022 ou na integra
no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA
- 26.4.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 10/22-PA 92/22, tipo menor preço global (lote único). Objeto: Contratação de empresa
especializada para prestação, de forma contínua, de serviços gerais de manutenção, limpeza e conservação de prédios públicos
do Município de Condeúba - Bahia. Recebimento das Propostas e Habilitação: 27.4.22 a 10.5.22 até as 8:30h, Abertura das
Propostas: 10.5.22 às 8:30h, Disputa: 10.5.22 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° 933071 ou na integra no https://sai.io.org.br/
ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 27.4.22. Wanrléia
Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022 - UASG: 983539 - OBJETO: Locação de máquina (motoniveladora)
e veículo (caçamba), para prestação de serviços na recuperação das estradas vicinais. Entrega das Propostas: a partir de 19/
04/2022 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/05/2022 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br.
O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no site 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, 18/04/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 003/2022 - OBJETO: Fornecimento de medicamentos éticos, genéricos
e similares dos quais o fundo municipal de saúde não possua em estoque, através de requisições/autorizações emitidas pela
Secretaria de Saúde de Ibiassucê, com entrega direta ao paciente na sede do município. DATA: 05/05/2022. HORÁRIO: 08h30min.
CRITÉRIO: Menor Preço por item. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 - Centro - IbiassucêBa. O Edital completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de
08h ás 12h. Ibiassucê, 19/04/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 - OBJETO: Contratação de empresa ou instituição especializada
para a prestação de serviços de Planejamento, Organização, Realização e Processamento de Resultados de CONCURSO para
provimento dos cargos permanentes da Prefeitura Municipal de Ibiassucê. DATA: 09/05/2022. HORÁRIO: 08h30 CRITÉRIO:
Menor preço global. LOCAL: Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº 100 - Centro - Ibiassucê-BA. O Edital
completo poderá ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08h às 12h.
Ibiassucê, 19/04/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2022 - ID BANCO DO BRASIL Nº 933533/2022 - 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 25/04/2022, a partir das 08h30min, Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para Aquisição de uma secadora de roupas tipo
industrial para o Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, 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, 18 de Abril de 2022. João Paulo da Silva Souza - Coordenador.
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AVISO DE LICITAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2022 - ID BANCO DO BRASIL Nº 932859 /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 25/04/2022, a partir das 09h45min, Local
Sítio: www.licitacoes-e.com.br. Objeto: Seleção de proposta mais vantajosa para aquisição de enxoval hospitalar e campos
cirurgicos (camisola e outros), conforme especificações constantes do 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, 18 de
Abril de 2022. João Paulo da Silva Souza - Coordenador.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
Preços destinado a eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios e produto de higiene pessoal para compor cestas
básicas destinadas a famílias carentes, conforme edital e anexos. Data: 03/05/2022. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por
Item. 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 das 07:00 às 13:00 h, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone:
(77) 3466-2151. Jacaraci, 19 de Abril de 2022. João Paulo da Silva Souza– Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde no distrito
de Irundiara, conforme edital e anexos. Data: 16/05/2022. Horário: 08:00 h. Tipo: Menor Preço. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Av. Mozart David
nº 01, Bairro Centenário, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta e no site www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci, 28 de abril
de 2022. João Paulo da Silva Souza-Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
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, informa acerca da alteração
da Data da Sessão Pública para Recebimento das Propostas, Documentos relativos à Habilitação e Início da Abertura dos
Envelopes, para 27/04/2022, às 09h, em razão do feriado nacional do Dia de Tiradentes, a ser realizada 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, 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.br selecionando as opções Pesquisa Avançada
> Pesquisa por Identificador > Cód. "932160". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.
Malhada de Pedras, 17 de Abril de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO - ALTERAÇÃO DE DATA - 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, informa acerca
da alteração da Data da Sessão Pública para Início da Disputa de Preços, para 20/04/2022, às 15h, em razão da interrupção do
fornecimento de energia elétrica no Município, a ser realizada por meio de recursos de tecnologia da informação, através do site
www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br acessando o link de Licitações, identificador "931982", mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "licitação-e", constante da página eletrônica do Banco do
Brasil, 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. Malhada de Pedras, 19 de Abril de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATAS - 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 durante a fase
de acolhimento de propostas, foi protocolado na Prefeitura Municipal de Mortugaba, oficio onde o licitante interessado deixou
demonstrado uma possível falha de sistema, em razão da possibilidade de prorrogação da auto tutela administrativa, a
administração optou por suspender o processo que estava marcado para fase de lances no dia 27/04/2021, republicando uma
nova data de abertura de propostas e fase de lances para o dia 11/05/2022 às 09:00 horas, garantindo assim uma máxima
participação de interessados e atendimento aos princípios da isonomia, da competitividade e a busca da melhor obtenção de
preços para a Prefeitura Municipal. 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. 28 de abril de
2022. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICESO - SINDICATO
PATRONAL DAS INDÚSTRIAS DE CERÂMICAS VERMELHAS E
BRANCAS PARA CONSTRUÇÃO E OLARIAS DA REGIÃO
SUDOESTE E OESTE DA BAHIA - CNPJ Nº 12.265.116/0001-31
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL - 2022/2026
Pelo presente EDITAL, a Comissão eleitoral, composta pelo Sr. Valdir Souza Prates Filho, Ligia Fernandes Silveira Santana
e Adival Alves dos Anjos, constituída na forma estabelecida no artigo 15 do estatuto do Sindicato Patronal das Indústrias
de Cerâmicas Vermelhas e Brancas para Construção e Olarias da Região Sudoeste e Oeste da Bahia (SINDICESO-BA),
convoca todos os seus associados, para, em Assembleia Geral Extraordinária, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Eleição, Apuração e Posse da Diretoria, Conselho fiscal e delegados (Gestão - 2022/2026). A Assembléia de que trata a
presente convocação será realizada no dia 18 de maio de 2022, às 14:30hs em primeira convocação, com metade mais
um dos membros da categoria dos ceramistas da base territorial do Sindiceso e às 15:00hs em segunda convocação, com
qualquer número, no seguinte endereço: Sede da Associação das Cerâmicas do Sudoeste da Bahia, localizada na Rua
Professora Helena Lima Santos, sn, Bairro Centro, Caetité - Bahia (CEP 46-400-000). Consoante definido no Estatuto do
Sindiceso, somente poderão votar e/ou se candidatar, os associados que estejam em pleno gozo de seus direitos. Os
interessados à eleição deverão se organizar em chapas, a serem registradas perante a diretoria executiva até cinco dias
antes da data marcada para a ocorrência do pleito, conforme definido no artigo 14. Havendo uma única chapa a votação será
por aclamação conforme artigo 13, paragrafo único do diploma acima mencionado.
Caetité, Bahia, 27 de abril de 2022.
Valdir Souza Prates Filho
Presidente da Comissão Eleitoral

Página 12

Jornal Tribuna do Sertão

EDIÇÃO 1.328 - 18 A 29 DE ABRIL DE 2022

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

