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BOM JESUS DA LAPA: RUI COSTA ENTREGOU
CENTRO DE IMAGEM, LEITOS DE UTI NEONATAL E

AUTORIZOU CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE

Na cidade de Bom Jesus da Lapa, no oeste da
Bahia, o Governo do Estado inaugurou o Centro de
Imagem e 20 leitos neonatais, sendo 10 de UTI e
10 unidades semi-intensiva, no Hospital Municipal
Carmela Dutra. As obras foram realizadas por meio
da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), com um
investimento de R$ 8,8 milhões. O governador Rui
Costa (PT) ainda assinou contratos superiores a R$
10 milhões para a manutenção de dez leitos de UTI
adulto, 5 leitos de pré-parto, parto e puerpério (PPP),
bem como a realização de cirurgias ortopédicas e
eletivas em diversas especialidades.

"Quando você compara como era o atendimento
do Hospital antes e como está agora, vê a importância
de governar para cuidar das pessoas", afirmou Rui
Costa. Na oportunidade, o governador autorizou a
licitação para a construção da sede da Maternidade
Carmela Dutra, que atualmente ocupa um imóvel
alugado. O investimento será de R$ 1 milhão.

Para a secretária estadual da Saúde, Adélia
Pinheiro, quando o Estado entrega leitos de UTI

RUI AUTORIZOU INVESTIMENTO DE R$ 1 MILHÃO PARA CONSTRUÇÃO
DA SEDE DA MATERNIDADE CARMELA DUTRA (FOTO: MATEUS PEREIRA)

neonatal, está garantindo maior chance de
sobrevivência a bebês que nasçam com problemas
importantes de saúde, nos seus primeiros 28 dias
de vida. "Da mesma forma, investir em uma
maternidade com uma estrutura moderna também é
garantir melhor assistência e atendimento às mães e
aos recém-nascidos". Adélia acompanhou o
governador numa visita à Feira Cidadã, que está
instalada na cidade, oferecendo, até a próxima
segunda-feira (16), serviços de saúde e cidadania
para a população de Bom Jesus da Lapa e região.

EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO - O governador visitou as
instalações no novo Colégio da Polícia Militar (CPM),
que foi implantado na cidade e já está em funcionamento
desde abril, com 11 salas de aula, refeitório, auditório
e áreas de convivência, lazer e esporte. Rui também
visitou o Complexo Poliesportivo Educacional
integrado ao Colégio Estadual Monsenhor Turíbio
Vilanova, que está em fase final de construção e tem
previsão de conclusão em um mês. A obra, sob
responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado,

tem investimento de quase R$ 7 milhões, e conta
com refeitório, auditório, quadra poliesportiva coberta,
vestiário, campo de futebol society com arquibancada
e pista de atletismo, piscina semiolímpica, arena de
luta, área de convivência e guarita. "Estamos
entregando escolas públicas na Bahia com uma
estrutura digna e completa para os estudantes",
ressaltou o governador.  Sistemas de abastecimento.

OBRAS DO NOOBRAS DO NOOBRAS DO NOOBRAS DO NOOBRAS DO NOVVVVVO AERO AERO AERO AERO AEROPORTOPORTOPORTOPORTOPORTO ESO ESO ESO ESO ESTTTTTÃÃÃÃÃOOOOO
EM FEM FEM FEM FEM FASE FINAL - ASE FINAL - ASE FINAL - ASE FINAL - ASE FINAL - O governador anunciou a
conclusão das obras de construção da pista de pouso
e decolagem, taxiway e pátio de estacionamento de
aeronaves do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa,
prevista para agosto deste ano. As obras incluem
ainda a construção do terminal de passageiros,
implantação de equipamentos de auxílio à navegação
aérea e serviços complementares. A intervenção está
sendo executada sob a coordenação da Secretaria
de Infraestrutura do Estado (Seinfra), por meio da
Superintendência de Infraestrutura de Transportes,
com investimento de mais de R$ 25 milhões.
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BAHIA RETOMA LIDERANÇA NACIONAL
NA GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA

A Bahia retomou a liderança nacional na geração
de energia eólica com 32,16% da produção. O estado
também é líder na geração de energia solar, com
30,89%. Os dados, de março de 2022, são da
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
(CCEE) e estão nos Informes Executivos de Energia
Eólica e Solar produzidos pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (SDE). Os documentos
estão disponíveis no site: www.sde.ba.gov.br.

"Nosso estado tem um histórico de protagonismo
tanto na energia eólica quanto na solar. Retomar a
liderança nacional é motivo de orgulho. Os bons
ventos da Bahia estão contribuindo para a
diversificação da matriz energética nacional. E a

OS DADOS, DE MARÇO DE 2022, SÃO DA CCEE E ESTÃO NOS INFORMES
EXECUTIVOS PRODUZIDOS PELA SDE. (FOTO: PAULA FRÓES / GOVBA)

estimativa é que mais 176 parques entrem em
operação, fazendo a Bahia ultrapassar 10 Gigawatts
(GW) em potência instalada", declara o secretário da
pasta, José Nunes.

De acordo com a SDE, o potencial de geração de
energia eólica é influenciado por fatores como
sazonalidade, clima, vegetação e características
topográficas. A usina Ventos do Santo Abraão, que
fica em Morro do Chapéu, atingiu 73,1%, no mês de
março deste ano, o maior valor do fator de capacidade
do estado. Em fevereiro, o mesmo parque atingiu 54,9%.

A Bahia tem 227 parques eólicos em operação,
com 5,9 GW de potência instalada, que investiram
R$ 23 bilhões e geraram mais de 89 mil empregos

na fase de construção em toda cadeia produtiva.
Outros 176 parques, que estão em construção e com
construção prevista, terão capacidade instalada de
5,8 GW, preveem investir R$ 24 bilhões e gerar
aproximadamente 89 mil empregos na fase de
construção em toda cadeia produtiva.

São 41 parques solares fotovoltaicos em operação,
com 1,3 GW de potência, que investiram R$ 6 bilhões
e geraram mais de 40 mil empregos na fase de cons-
trução em toda cadeia produtiva. Outros 153 parques
estão em construção e devem investir R$ 27 bilhões.
A estimativa é que sejam gerados em torno de 178
mil empregos na fase de construção em toda cadeia
produtiva, com capacidade instalada de 5,9 GW.
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FEIRA CIDADÃ LEVA 10 MIL ATENDIMENTOS DE
SAÚDE E CIDADANIA PARA BOM JESUS DA LAPA

Entre os dias 11 e 13/05, serviços de saúde e
cidadania foram oferecidos a moradores do município
de Bom Jesus da Lapa, no Oeste baiano, pela Feira
Cidadã promovida pelo Governo do Estado, por meio
da Secretaria da Saúde (Sesab). Foram realizados cerca
de 10 mil atendimentos gratuitos, entre exames,
procedimentos e consultas, além de emissão de
documentos através da unidade móvel do SAC. A
Feira está instalada na Avenida Santa Luzia, no Centro
da cidade.

"São três dias de atendimento de feira, porém
com atendimento simultâneo no Hospital Municipal
Carmela Dutra, com as cirurgias eletivas de catarata,
pterígio e as limpezas de lente, que chamamos de
Yag Laser. Os serviços de odontologia ocorrerão
durante seis dias. Já as cirurgias eletivas serão seguem
até domingo", explicou o coordenador da Feira
Cidadã, Edvaldo Gomes. A cirurgia de pterígio é
uma novidade incluída no rol de procedimentos do
evento. Pacientes que moram nos municípios vizinhos
a Bom Jesus da Lapa também poderão ser atendidos.

Foram realizadas cerca de 3.600 consultas
médicas; 3.500 exames, sendo 2.400 ultras-
sonografias de mama, abdome e transvaginal, 600
eletrocardiogramas e 420 mamografias para mulheres
de 40 a 69 anos de idade; além de 2 mil
atendimentos de odontologia e 3 mil consultas
oftalmológicas com triagem para cirurgia de catarata
e pterígio. Após a triagem, os pacientes aptos para as
cirurgias oftalmológicas foram encaminhados para
realizar o procedimento.

A FEIRA FOI REALIZADA NA AVENIDA SANTA LUZIA, NO CENTRO DA CIDADE

EMISSEMISSEMISSEMISSEMISSÃÃÃÃÃO DE DOCUMENTO DE DOCUMENTO DE DOCUMENTO DE DOCUMENTO DE DOCUMENTOSOSOSOSOS
E OUTROS SERVIÇOSE OUTROS SERVIÇOSE OUTROS SERVIÇOSE OUTROS SERVIÇOSE OUTROS SERVIÇOS

O SAC Móvel emitiu segunda via do RG, com
limite de 250 documentos por dia, inscrição no CPF
e certidão de antecedentes criminais. O estudante
Cleiton do Santos, 17 anos, conseguiu fazer a
segunda via da carteira de identidade, que perdeu a
validade e já estava desgastada. "Foi muito fácil emitir
uma nova via do RG aqui na Feira", comemorou.

De acordo com Edvaldo Gomes, os interessados
puderam retornar à Feira ao longo dos três dias para
realizar diferentes procedimentos. Também foram
ofertados corte de cabelo, barba, design de
sobrancelhas, aferição de pressão arterial, glicemia,
temperatura e saturação. Para ter acesso aos serviços
da Feira Cidadã, os usuários tiveram que apresentar
Cartão SUS, RG, comprovante de residência,
comprovante de vacina contra a Covid -19 e
requisição médica para realização de exames.
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Nós precisamos caminhar, superar problemas,
conquistar o nosso espaço e realizar-se. Por isso que
a nossa busca é contínua, de superação e de encontro
de felicidade. Quero falar com você sobre um espaço
de paz que há dentro de mim. Vamos ver se você já
pensou nesta realidade. Lamentar-se está hoje na
ordem do dia. Muitas pessoas se lamentam por muitas
situações. Queixa-se este por ter muito trabalho,
aquele por não conseguir corresponder às
expectativas dos outros. Um terceiro se queixa por
sentir-se abandonado naquilo que realiza ou deve
realizar. A queixa está na ordem do dia. Muitas
pessoas se queixam continuamente. O dia enseja muitas
queixas. No entanto, precisamos perceber que somos

mais que simplesmente cumpridores de obrigações,
administradores de crises ou solucionadores de
conflitos. Nós somos muito mais do que isso.

Temos dentro de nós um espaço de paz, ao qual
não tem acesso os problemas de todo o dia. Um
espaço em que podemos respirar, porque nele o
próprio Deus nos livra do poder das pessoas, do
poder do nosso próprio superego, do poder da
autoincriminação e autocensura que nós nos fazemos.
Neste espaço eu consigo sentir, tenho defeitos, mas
eu não sou os meus defeitos. Sou culpado, mas eu
não sou as minhas culpas. Neste espaço, tudo o que
me aflige é relativizado, não tem poder decisivo sobre
mim. Este espaço não admite raiva nem medo,

desilusões ou autoacusações. Posso dizer sim a tudo
o que está dentro de mim. Dentro desse espaço não
preciso mais combater e vencer minhas fraquezas e
assim, bater ferindo a cabeça. Sei que nesse espaço
nada tem poder sobre mim, pelo fato de ali eu estar
inteiro. Posso tratar-me com brandura, com bondade
e com amor.

Caro leitor, esse espaço dentro de nós é o lugar
onde mora Deus. Deus mora dentro de nós. Por isso,
embora haja muitas queixas, embora eu possa ter muitos
problemas, há um espaço de paz dentro de mim e eu
preciso olhá-lo e voltar a ele para sentir amor, ternura
e bondade. É o lugar onde mora Deus. Deus mora
dentro de mim, dentro de você... Pense nisso!

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

HÁ UM ESPAÇO DE PAZ DENTRO DE MIM

BRUMADO: PL QUE ALTERA TRECHOS DO PAEES
FOI APROVADO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Durante a 9ª sessão ordinária da Câmara de
Vereadores de Brumado, realizada na última quinta-
feira (04), foi aprovado o projeto de lei (PL) nº 16/
2022, de autoria do vereador Beto Bonelly, que
objetiva alterar alguns trechos da lei municipal que
trata do Programa de Acesso Estudantil ao Ensino
Superior (PAEES).

A partir de agora, para participar do programa, é
preciso estar devidamente matriculado em Universi-
dade Pública ou ser aluno beneficiário de bolsa
estudantil de valor integral do curso. Além disso, é
preciso demonstrar necessidade de estadia diária e
permanente no município em que realizará o curso.

Segundo o PL, "O benefício tem objetivo de
contribuir com o pagamento das despesas do
estudante regularmente matriculado e frequente
cursos universitários em outros municípios não
condizentes com a mesma modalidade de ensino
dos quais são ofertados no município de Brumado.
Além disso, podem ser beneficiados os incluídos na
modalidade de ensino presencial, semipresencial,
remoto ou híbrido". O PL também determina que ficará
vedada a suspensão de pagamento do benefício em
casos de fenômenos da natureza, calamidade pública
ou outra causa superveniente, impossibilitar o
fornecimento regular do curso e a presença do
estudante fora do domicílio de Brumado, desde que
comprove a necessidade de manter o benefício.

De acordo com Beto Bonelly, o objetivo é "proteger
os alunos beneficiários do Programa de Acesso
Estudantil ao Ensino Superior - PAEES, de eventuais

O PL 16/2022 É DE AUTORIA DO VEREADOR BETO BONELLY E OBJETIVA
ALTERAR ALGUNS TRECHOS DA LEI MUNICIPAL QUE TRATA DO PROGRAMA
DE ACESSO ESTUDANTIL AO ENSINO SUPERIOR (TEXTO/FOTO: ASCOM CMB).

cortes e suspensões do recurso financeiro, além de
garantir o acesso ao Programa de não somente os
estudantes de universidades públicas, mas também
os estudantes beneficiários de bolsas estudantis
integrais".

A motivação para esse PL foi em razão do que
foi observado durante a pandemia de Covid-19, em
que muitos estudantes acabaram perdendo o auxílio
por terem que retornar ao município de origem. "Do
mesmo modo, como recentemente o mundo foi
atingido pela Pandemia da Covid-19, quase que todos
os estudantes foram obrigados a retornar para
Brumado, deixando, fundados na incerteza, todos

os seus bens e alugueis, sem previsão de volta. O
corte realizado no período pandêmico foi um espanto,
já que não havia tido um aviso ou um diálogo com
a classe, retirando de muitos, ainda que por
suspensão temporária, o valor que era necessário
para manter a estadia na cidade que realizava o curso.
Este Projeto de Lei visa justamente coibir a ocorrência
destes novos episódios, garantindo para o Estudante
o direito do contraditório, assegurando-o que, por
documentação que comprove a necessidade de sua
permanência na cidade do curso, ainda quando
suspensas as atividades, sua bolsa seja mantida", diz
a justificativa do projeto de lei nº 16/2022.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ PUBLICA EDITAL
DE LICITAÇÃO PARA OBRA NO ENTORNO

DA LAGOA COVAS DE MANDIOCA

O prefeito Adauto Prates assinou
o edital de licitação da obra da praça
entorno da Lagoa Covas de Mandioca.
Esse empreendimento é fruto de uma
emenda do deputado federal Paulo Azi,
em conjunto com o ex-deputado
estadual Luciano Ribeiro.

Com projeto arquitetônico fina-
lizado e aprovado, a Prefeitura de
Ibiassucê apresentou para população,
durante a inauguração das obras das
calçadas no entorno das lagoas Tanque
Grande e Tanquinho e da pavimentação
asfáltica da via que se inicia na altura
da quadra de esportes da Praça São
Judas Tadeu e vai até o Clube Náutico.

A praça contará com quiosques,
píer, fonte de água, calçamento,
paisagismo e parquinho. Essa será uma
praça diferenciada em Ibiassucê, pois
está pensada e projetada com muito
carinho para que todos possam
usufruir. Em suas redes socias, a
Prefeitura divulgou algumas fotos do
projeto, confira abaixo.

A OBRA É FRUTO DE UMA EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL PAULO AZI,
EM CONJUNTO COM O EX-DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO RIBEIRO.

(FOTO: INSTAGRAM / @PREFEITURA_DE_IBIASSUCE)
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GAUDÊNCIO TORQUATO

Belisco-me, como sempre faço, quando me deparo
com uma informação difícil de ser internalizada pelo
sistema cognitivo. O beliscão é para saber se estou
acordado. Será verdade o que leio ou o que ouço? De
tão absurdo o fato registrado não é facilmente
assimilável. Exemplos inundam os espaços midiáticos:
números de mortos que passam a habitar os cemitérios
da Covid-19; ordem para a polícia atirar nas pernas
de pessoas antirracistas que participam de eventos;
mortes de adultos e crianças em uma guerra insana,
que joga o poderio de uma potência militar contra um
país soberano que vê seu território invadido; estupro
de uma menina yanomami,  cometido por garimpeiros;
o perdão concedido a um deputado após ter sido
condenado pela mais Alta Corte do país e o latifúndio
informativo-midiático produzido pelo caso, etc.

Os tempos são tensos e plenos de mentiras, falsas
versões, expressões estapafúrdias. Um vereador de São
Paulo, em conversa, solta essa para o colega: não lavar
calçada "é coisa de preto". O presidente da República
garante que a "graça" concedida ao seu amigo e
parceiro, deputado Daniel Silveira, apaga todas as
condenações feitas pelo STF, inclusive a inelegibilidade
do parlamentar. O ex-presidente dos EUA, Donald
Trump, indaga em forma de sugestão à um policial que
comandava um destacamento numa manifestação
antirracista: 'Você não pode simplesmente atirar neles?
Atira nas pernas deles ou alguma coisa assim'.

Que tempos! Tempos que o professor Samuel P.
Huntington já descrevia em Choque de Civilizações,

TEMPOS DE INDIGNAÇÃO
de 1996: "Quebra da lei e da ordem, Estados
fracassados e anarquia crescente, onda global de
criminalidade, máfias transnacionais e cartéis de drogas,
declínio na confiança e na solidariedade social, violência
étnica, religiosa e civilizacional e a lei do revólver". É o
paradigma do caos.

O que estaria ocorrendo com a "banalização do
mal", fenômeno narrado por Hannah Arendt ao explicar
a crueldade do extermínio de 6 milhões de judeus
por ordem do mais sanguinário perfil da contempo-
raneidade, Adolf Hitler? O mal reaparece nesses tempos
de carências e turbulências, de forma avassaladora em
expressões e atos de governantes, nas formas de agir
de contingentes políticos, nas guerras modernas que
devastam Nações e locupletam cemitérios, banindo as
luzes da harmonia social.

O fato é que todos esses fatos, analisados sob a
régua do bom senso, estão a indicar que o planeta
retrocede em sua caminhada civilizatória. Até
imaginamos a cena descrita por Ortega y Gasset ao
flagrar o bigodudo Nietsche dando seu grito nos Alpes
suíços: "eu vejo subir a preamar do niilismo". Os niilistas
de hoje estendem uma "imensa cortina sobre a
realidade para não encará-la".

No caso do Brasil, a mistificação emerge nas versões
estrambóticas de governantes e atores políticos. Veja-
se o desfile do "Eu" no episódio envolvendo o
deputado Daniel Silveira. A sequência de episódios
tem como origem a condenação do parlamentar pela
Suprema Corte e a decisão imediata do presidente da

República de lhe conceder indulto. Uma prerrogativa
presidencial, urge reconhece, mas reservada aos tempos
natalinos e usada de forma coletiva.

De lá para cá, o Brasil passou a enaltecer "egos" de
uns e outros. Ora, onde está o país que vê seu PIB
encolher? Onde está a discussão sobre a mais alta
inflação após quase duas décadas? Por que estamos
liderando no mundo os índices de devastação de
florestas? Por que não somos mais um exemplo de
país gerador de energia limpa? Matar um indígena
gerava, antigamente, ampla repercussão nacional e
internacional. Hoje, é coisa (???) corriqueira.

A invasão de terras indígenas torna-se algo banal.
O estupro e a morte de uma criança de 12 anos não
mais impactam. Os garimpeiros continuam a desafiar a
lei, invadindo e incendiando aldeias e disseminando
drogas e álcool para cooptar os indígenas.  As
promessas de controle e investigação por parte das
forças policiais e do MP parecem lorotas.

Pessoas de bem se revoltam e reagem com suas
emoções. Infelizmente, nossas energias não são
suficientes para amplificar a reação em cadeia que os
ilícitos exigem. A indignação assoma com força, mas
fenecem ante o ciclo perverso que espalha seus eixos
por toda a parte. Ainda mais nesses tempos de
polarização atitudinal e discursiva, quando as alas se
agrupam para aplaudir ídolos e apupar adversários. A
esperança é que a indignação social faça uma visita à
alma brasileira, eliminando as camadas de insensibili-
dade que teimam em por viseira sobre os nossos olhos.

LIVRAMENTO: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA (ATEG) ESTÁ SENDO IMPLEMENTADO

A Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
Hídricos e Meio Ambiente de Livramento de Nossa
Senhora (SEMAR) em parceria com a Federação da
Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB), com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e com os
Sindicatos dos Produtores Rurais da Bahia estão
realizando a implantarão do Programa de Assistência
Técnica e Gerencial (ATeG) em Livramento.

Segundo a SEMAR, O programa ATeG será gratuito
e terá duração de 2 anos, os participantes receberão
visitas técnicas mensais, onde receberão todo o suporte
necessário, com o objetivo de aumentar a produção e
renda dos agricultores de manga.

O programa teve seu pontapé inicial no final da
tarde da última terça-feira (10), na localidade de
Barrinha, na zona rural, e contou com as presenças do
titular da SEMAR, secretário Ricardo Juvelino, do
coordenador ATeG, César Magalhães, da engenheira
agrônoma Itaná Domingues e de agricultores da região.

O PROGRAMA ATEG É PROMOVIDO PELA SEMAR EM PARCERIA COM A FAEB,
COM O SENAR E COM OS SINDICATOS DOS PRODUTORES RURAIS DA BAHIA
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CODEVASF PROMOVE CURSO DE PISCICULTURA
E REUSO DE ÁGUA EM CARINHANHA

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) capacitou
moradores da Agrovila 16, no município baiano de
Carinhanha, com um curso de piscicultura. O objetivo
da iniciativa foi capacitar futuros piscicultores da
comunidade, que receberam da Prefeitura Municipal
de Carinhanha um projeto-modelo para implantação
de piscicultura em tanques escavados, objetivando
o reúso da água na lavoura.

Os participantes do curso receberam informações
sobre piscicultura básica, como construção de viveiros
escavados, vantagens e desvantagens dos tanques-
redes, aproveitamento de pescado na confecção de
biojoias e outros produtos com sobras de pescado,
dentre outras orientações ligadas à criação de peixes.

"O curso é de suma importância para poder
desenvolver o projeto da Agrovila 16. Os tanques

OS PARTICIPANTES RECEBERAM DA PREFEITURA DE CARINHANHA UM
PROJETO-MODELO PARA IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA EM TANQUES

ESCAVADOS, OBJETIVANDO O REÚSO DA ÁGUA NA LAVOURA.

serão utilizados para a criação de peixes e com
aproveitamento da água para irrigação de várias
culturas agrícolas, como mandioca, milho, e feijão,
diversificando e integrando as atividades de forma
a desenvolver uma agricultura sustentável", explica
Isabel Denis. De acordo com o projeto, também está
prevista a construção de uma casa de farinha, além
da implantação de kits galinheiro e produção de
ração para gado de leite. A agrovila 16 faz parte de
um assentamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A capacitação busca promover a geração de
emprego e renda para as famílias rurais envolvidas,
por meio da comercialização da produção para a
Prefeitura de Carinhanha, por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), e no

Mercado Municipal, que em breve será reformado.
A produção também poderá atender a outros
mercados regionais com acesso ao Selo de Inspeção
Municipal (SIM).

A participante do curso Luciene Alves dos
Santos ficou satisfeita com o treinamento. "Fiquei
surpresa com a capacitação. A atividade vai, sem
dúvidas, fazer com que possamos conhecer melhor
a piscicultura e sermos mais eficientes nessa área",
enfatiza. O conteúdo do curso foi repassado aos
participantes pelos instrutores Isabel Rivas,
engenheira de pesca da Codevasf, e Claudemir
Pereira Brito, assessor de piscicultura da Secretaria
de Agricultura do município de Carinhanha. A
iniciativa foi coordenada pela 2ª Superintendência
Regional da Codevasf, sediada em Bom Jesus da
Lapa (BA).



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.330 - 07 A 13 DE MAIO DE 2022Página 08

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

LIVRAMENTO: ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL
ESTÃO SENDO TESTADOS CONTRA COVID-19

A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, através
da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), está
realizando testes de detecção da Covid-19 nos
estudantes das escolas da rede municipal de ensino.
Ao todo, serão em torno de 3 mil testes, por amostragem.

A medida atende uma solicitação da Secretaria
Estadual de Saúde (SESAB), que, com essa triagem,
verificará se houve alguma alteração nos números da
Covid-19 no estado, depois da volta às aulas,
principalmente entre os jovens.

Os testes já foram realizados nas escolas de Itaguaçú,
Várzea e Itanagé, na última quinta-feira (05). As demais
escolas receberão os profissionais da saúde, para
realizar as testagens, no decorrer do mês de maio.

Em nota, a SESAU lembra a todos que apesar da
pandemia e dos casos de Covid-19 estarem sob controle
no município, "não devemos nos esquecer das medidas
sanitárias e, principalmente, da vacinação contra o
coronavírus (SARS-CoV-2). Procure sua UBS [Unidade
Básica de Saúde] e vacine-se!"

A MEDIDA ATENDE SOLICITAÇÃO DA SESAB, QUE VERIFICARÁ SE HOUVE
ALTERAÇÃO NOS NÚMEROS DA COVID-19 DEPOIS DA VOLTA ÀS AULAS.
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LIVRAMENTO: CÂMARA DE VEREADORES
REALIZARÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA

DEBATER LDO 2023 NA PRÓXIMA SEXTA (20)

Está publicado no Diário Oficial da Câmara
Municipal de Livramento de Nossa Senhora, dessa
quinta-feira (11), o edital de convocação para
audiência pública com objetivo de promover debate
acerca do Projeto de Lei 03/2022 que fixa a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) para exercício fiscal
do ano de 2023.

A audiência ocorrerá presencialmente no Plenário
D. Didi Azevedo, na Câmara Municipal, na próxima
sexta-feira (20), às 16h, mas também contará com
transmissão online no canal oficial da Câmara
Municipal no Youtube. Os interessados que não

A AUDIÊNCIA OCORRERÁ PRESENCIALMENTE NO PLENÁRIO D. DIDI
AZEVEDO, NA CÂMARA MUNICIPAL, DIA 20/05, ÀS 16H, E CONTARÁ

COM TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE. (FOTO: ASCOM CM LIVRAMENTO)

puderem comparecer, podem encaminhar proposições
e sugestões para o e-mail ccamaralto@gmail.com.

O QUE É A LDO?O QUE É A LDO?O QUE É A LDO?O QUE É A LDO?O QUE É A LDO?

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é
elaborada anualmente e tem como objetivo apontar
as prioridades do governo para o próximo ano. Ela
orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual
(LOA), baseando-se no que foi estabelecido pelo
Plano Plurianual (PPA). Ou seja, é um elo entre esses
dois documentos.

Na LDO municipal devem conter, entre outros
tópicos, a previsão de despesas referentes ao plano
de carreiras, cargos e salários dos servidores, o
controle de custos e avaliação dos resultados dos
programas desenvolvidos e as condições e exigências
para transferências de recursos a entidades públicas
e privadas. Pode-se dizer que a LDO serve como um
ajuste anual das metas colocadas pelo PPA.

Os critérios para elaboração da LDO deverão
ser, necessariamente, os contidos na Constituição
Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na
Lei Orgânica do Município.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

RESUMO DE CONTRATOS - MÊS DE ABRIL/2022 (CONTINUAÇÃO)
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.° 06/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: DNA COMPUTADORES
LTDA - ME. CNPJ: 14.150.520/0001-95. Endereço: Rua Jonas da Silva Leite, nº 12, Casa, Bairro Santa Tereza, Brumado/BA, CEP:
46.100-000. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência contratual até 04.05.2022, apenas para conferir tempo hábil para possibilitar
o início, desenvolvimento e conclusão do processo de pagamento pela prestação dos serviços do último mês da contratação. Valor
Global: Sem valor adicional. Vigência: 24/04/2022 a 10/05/2022. Data Assinatura: 24/04/2022.
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.° 28/2022 - Contratante: Câmara Municipal de Brumado. Contratada: MARIA JOSÉ DA
SILVA AGUIAR E CIA LTDA-EPP. CNPJ: 02.964.663/0001-51. Endereço: Av. Centenário, 433, bairro Novo Brumado, Brumado/BA.
Objeto do Aditivo: Retificação do valor unitário do item 52 (jogo vela ignição) do contrato. Valor Global: Sem valor adicional.
Vigência: 01/04/2022 a 31/12/2022. Data Assinatura: 01/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 - 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 014/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual contratação da prestação de serviços e
locação de infraestrutura para eventos com montagem e desmontagem de equipamentos e estrutura, serviços de segurança e
apoio, serviços de hospedagem com refeições, serviços de camarim, serviços de transporte para apoio logístico, serviços de
show pirotécnico, serviços de filmagem, serviços de divulgação e publicidade, visando a realização de Festas Tradicionais
e Eventos da Administração Municipal, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos, que será realizado no dia
24 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, 10 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - LOTES DESERTOS: 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 015/2022, tendo como objeto a contratação de empresa (as) para
o fornecimento de 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 25 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, 11 de
maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 1/22-PA 102/22, tipo menor preço global. Objeto: Contratação de empresa, sob o regime de
empreitada global por menor preço global, compreendendo material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação
asfáltica na Rua A, Rua B, Rua C, Rua D, Rua E, no Distrito de Mandassaia, Município de Condeúba/BA, com recursos do
Convênio nº 147/2022 celebrado com a CONDER. Abertura da Habilitação e Propostas: 30.05.22 às 9h - horário de Brasília. Edital
disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA ou na integra no https://
sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 13.5.22.
Josiel Eduardo dos Santos - Presidente CPL.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 008/2022 - O Pregoeiro
da Câmara Municipal de Ituaçu, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades
das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022, ADJUDICA o objeto - Contratação
de empresa (s) do ramo para o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda
do Poder Legislativo Municipal, conforme especificações do termo de referência - à empresa: THAIS GUIMARÃES CARDOSO
MAGALHÃES, inscrita no CNPJ 26.028.526/0001-73, menor preço cotado no Lote 01: R$ 2.058,00; Lote 02: R$ 405,35; Lote 03: R$
25.083,20; Lote 04: R$ 4.971,00; Lote 05: R$ 2.994,00; Lote 06: R$ 2.190,96; Lote 07: R$ 1.097,50; Lote 08: R$ 233,25; Lote 09: R$
593,71; Lote 10: R$ 717,70 e Lote 11: R$ 1.111,15. Ituaçu - Bahia, 06 de maio de 2022. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, no uso
de suas atribuições legais e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer jurídico exarado no Processo administrativo de n° 008/2022, torna público que foi homologado o resultado do
Pregão Presencial nº 002/2022 - contratação de empresa (s) do ramo para o fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de
limpeza e descartáveis para atender a demanda do Poder Legislativo Municipal para a participante: THAIS GUIMARÃES CARDOSO
MAGALHÃES, CNPJ 26.028.526/0001-73, Menor preço cotado no Lote 01: R$ 2.058,00; Lote 02: R$ 405,35; Lote 03: R$ 25.083,20;
Lote 04: R$ 4.971,00; Lote 05: R$ 2.994,00; Lote 06: R$ 2.190,96; Lote 07: R$ 1.097,50; Lote 08: R$ 233,25; Lote 09: R$ 593,71; Lote
10: R$ 717,70 e Lote 11: R$ 1.111,15. Ituaçu - Bahia, 06 de maio de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara
de Ituaçu.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022 - MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: THAIS GUIMARÃES CARDOSO
MAGALHÃES. CNPJ: 26.028.526/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa do ramo para o fornecimento parcelado de gêneros
alimentícios e materiais de limpeza e descartáveis para atender a demanda do Poder Legislativo Municipal conforme especificações
do edital. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 41.455,82 (quarenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos). DATA DE ASSINATURA: 06 de maio de 2022. VIGÊNCIA: Da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 05/2022 - OBJETO: Locação de veículos tipo utilitário, van e micro-ônibus,
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Saúde de Ibiassucê - Bahia. DATA: 23/05/2022. HORÁRIO:
08h30min. CRITÉRIO: Menor Preço por item. 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 ás 12h. Ibiassucê, 09/05/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

AVISO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o disposto no Art. 75, Inciso II da Lei nº. 14.133/2021 torna público a realização do procedimento de
contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, embasado no diploma legal, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo
para aquisição de bandeirolas de diversas cores, nas medidas 28x40x0,10, costuradas em fitilho, que serão destinadas à
ornamentação da sede do Município de Ibicoara e do Distrito de Cascavel, em comemoração dos Festejos Juninos do ano de
2022. Informações e esclarecimentos na Praça Américo Martins Júnior, nº 46 - Centro - Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, através
do e-mail: licitacaoibicoara2124@gmail.com e tel: 77 3413-2199. Data limite do Envio de propostas adicionais de eventuais
interessados: 12 de maio de 2022. Horário da análise dos documentos e propostas: 12 de maio de 2022 às 15:00 hs. Ibicoara
- Ba, 09 de maio de 2022. Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82

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

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 - 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 20/05/2022, 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 009-05/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Contratação de empresa
para prestação de serviços de manutenção e acesso ao sistema de internet de acordo às demandas 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.brselecionando as opções Pesquisa
Avançada > Pesquisa por Identificador >Cód. "937834". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-
e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2022 - 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 23/05/2022, às 09h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO -ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 - Processo Administrativo n.° 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 presidente da comissão, torna
público que no dia 12 de maio de 2022, às 09:00min., na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro,
Mortugaba - BA, Bahia, estará realizando abertura das 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. 10 de maio de 2022. Rafael Brito
Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 - HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que: CONSIDERANDO o quanto
determina o §4º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101/00- LRF que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão
referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. Buscando garantir
a participação popular na apresentação e discussão dos relatórios de gestão fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2022, além
de dar transparência e continuidade ao processo de controle das metas fiscais, torna público que será realizada Audiência
Pública no dia 26 de maio de 2022, às 9:00h, no Clube Social. Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 13 de maio de 2022.
Heráclito Luiz Paixão Matos - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2022PE ID BANCO DO BRASIL Nº: 938314 /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: Aquisição de patrulha mecanizada e implementos
(01 motoniveladora 140 HP) para o município de Jacaraci – BA. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 12/05/
2022. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 24/05/2022 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: no dia 24/05/2022 a partir das 08h30min. O Edital e seus anexos estarão à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br, email: pmjacaraci@hotmail.com e (77) 34662151. Em 11/05/2022.
João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na
modalidade Pregão Eletrônico nº 010-05/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Contratação de
empresa para o fornecimento de itens de vidraçaria, portas, janelas e acessórios de acordo com a demanda 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. "937885". O edital e outros anexos estão disponíveis para download
no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2022 - O
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de
acordo o disposto na Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, comunica aos interessados que será realizada, no dia 01/
06/2022, às 09h, no Centro Educacional Rui Barbosa - CERB, localizado na Rua Padre Ladislau Klener, 180, Centro, Malhada
de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
Contratação de empresa para Reforma e Ampliação de Mercado Municipal na sede do Município de Malhada de Pedras, de
acordo com o Convênio n° 283/2022, firmado entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, e
conforme especificações contidas no Edital e seus anexos. No mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas
e documentos de habilitação. Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial
do Município: http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br/. Malhada de Pedras, 10 de Maio de 2022. Carlos Roberto Santos da
Silva - Prefeito.
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2022 - O
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de
acordo o disposto na Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, comunica aos interessados que será realizada, no dia 03/
06/2022, às 09h, no Centro Educacional Rui Barbosa - CERB, localizado na Rua Padre Ladislau Klener, 180, Centro, Malhada
de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, Licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
Contratação de empresa para Pavimentação Asfáltica e Drenagem Superficial na Avenida Vieira de Melo, Rua Oldack Neves,
Rua Bela Vista e Travessa Bela Vista, no Município de Malhada de Pedras, de acordo com o Convênio n° 102/2022, firmado
entre o Município e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e conforme especificações
contidas no Edital e seus anexos. No mesmo momento, será realizado o recebimento das propostas e documentos de habilitação.
Os interessados ficam, ainda, cientificados que o edital encontra-se disponível no Diário Oficial do Município: http://
www.malhadadepedras.ba.io.org.br/. Malhada de Pedras, 10 de Maio de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 - 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, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 011/2022 do tipo
menor preço Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de
Serviços de Roçagem de Estradas Vicinais, 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 23/05/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 23/05/2022, às 09:00h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - 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, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 012/2022 do tipo
menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de
Gêneros Alimentícios para Doações de Cestas Básicas para atender as necessidades de pessoas carentes do Município,
de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do
Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 24/05/
2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 24/05/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - 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, Leis Federais nº
8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 013/2022 do tipo
Maior Desconto Global, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação de instituição financeira para Prestação de
Serviços, em caráter de exclusividade, de Administração da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais, e,
sem exclusividade,, serviços de empréstimos consignados em folha de pagamento do Município de Guajeru-Ba, 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 20/05/2022 às
08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 20/05/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-
2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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PREFEITURA DE MORTUGABA ENTREGOU
LABORATÓRIO MUNICIPAL E NOVOS VEÍCULOS

No último sábado (07), a Prefeitura
de Mortugaba, que tem à frente da sua
administração o Prefeito Heráclito
Matos (PT), realizou a solenidade de
entrega oficial do Laboratório Mu-
nicipal de Análises Clínicas e de 9
veículos, entre ônibus de transporte
escolar, ambulâncias e carros, para as
Secretarias Municipais de Saúde,
Educação, Agricultura e de Assistência
Social. O laboratório já realizou 19 mil
exames em menos de 1 ano. A
solenidade de entrega contou com as
presenças do prefeito, a Secretária de
Saúde Karine Cotrim, Secretários
Municipais, Vereadores, lideranças
políticas e população em geral.

O LABORATÓRIO JÁ REALIZOU 19 MIL EXAMES EM MENOS DE 1 ANO.
ESTIVERAM PRESENTES NA CERIMÔNIA O PREFEITO HERÁCLITO MATOS

E A SECRETARIA KARINE COTRIM. (FOTOS: DIVULGAÇÃO)
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