Tribuna do Sertão
FUNDADOR: MAURÍCIO LIMA SANTOS (1943-1998)

DESDE 1985 - EDIÇÃO 1.331 - 16 A 31 DE MAIO DE 2022

Distribuição Gratuita

LAGOA REAL: SISTEMA PRODUTIVO DO LEITE
GERA RENDA PARA FAMÍLIAS AGRICULTORAS
O PROJETO BAHIA PRODUTIVA, A PARTIR DE CONVÊNIO, INVESTIU
R$ 3,2 MILHÕES NA CADEIA PRODUTIVA DA COOPERATIVA
DOS PRODUTORES DE LEITE E CEREAIS DE LAGOA REAL. (FOTOS: SDR)

Agricultores e agricultores familiares do município
de Lagoa Real e municípios circunvizinhos, que atuam
no sistema produtivo do leite, estão colhendo os
frutos dos investimentos do Governo do Estado, por
meio do projeto Bahia Produtiva, a partir de convênio,
da ordem de R$ 3,2 milhões, com a Cooperativa dos
Produtores de Leite e Cereais de Lagoa Real.
A iniciativa inclui, entre outras ações, os
procedimentos para o melhoramento genético do
rebanho com inseminação artificial e melhoria na
estrutura para a higiene, ordenha e alimentação do
rebanho, nas propriedades das 98 famílias atendidas
diretamente pela ação. Faz ainda parte do projeto,
que indiretamente beneficia um total de 150 famílias,
assistência técnica e extensão rural (Ater), assistência
técnica em gestão (Ateg) e aquisição de equipamentos, com novas tecnologias, que estão
viabilizando e qualificando a produção, não só do
leite pasteurizado, mas também de iogurte, queijo e
manteiga, comercializados em Lagoa Real e em
municípios vizinhos.
José Anselmo de Freitas Júnior, presidente da
cooperativa, explica que a cooperativa, que existe há

24 anos e a cerca de 17 anos funciona, efetivamente,
com o objetivo de atender prioritariamente os
produtores da agricultura familiar, praticamente, 100%
dos produtores do território Sertão Produtivo. Ele
conta ainda que a capacidade instalada de
processamento da agroindústria é de até 15 mil litros
de leite por dia. "O suporte que temos, e,
principalmente, a ação do veterinário junto aos
produtores, [para suprir] uma deficiência que é a da
assistência técnica, foi muito importante, com relação
à qualidade genética do rebanho, com inseminação
artificial e no próprio dia a dia dos produtores com
os animais. A gente hoje já tem animais nascidos
nas propriedades com a produção de 30 a 35 litros,
por conta desse trabalho de melhoramento genético
do rebanho, de cerca de três anos. Antes ficava na
faixa de 10 litros", destacou José Anselmo.
De acordo com o prefeito de Lagoa Real, Pedro
Cardoso Castro, os recursos que estão sendo investidos
na cooperativa ajudam em todos os sentidos, pois a
cooperativa vem atendendo ao pequeno produtor na
aquisição do leite e no fornecimento de estrutura e
no acompanhamento técnico, a exemplo do suporte

em medicina Veterinária, com a realização de
atendimentos aos produtores. Ele conta também que,
com os novos equipamentos que serão adquiridos, a
partir dos recursos do Bahia Produtiva, a cooperativa
conseguirá ajudar mais aos cooperados e aos
pequenos produtores, especialmente na alimentação
do gado, para aumentar a produção do leite.
"O retorno é exatamente a geração de emprego
no município. Se o produtor entrega o leite, ele recebe
a remuneração por essa entrega. O leite é distribuído
no município através do Programa de Aquisição de
Alimentos - Leite (PAA Leite), para as pessoas
carentes, e eles entregam também para a gente
complementar a alimentação escolar dos alunos",
ressaltou o prefeito de Lagoa Real, que observou
que o resultado dessa ação é também o da
movimentação e do crescimento da economia, com
o dinheiro da venda do leite circulando no município.
O Bahia Produtiva é um projeto executado pela
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR), cofinanciado pelo
Banco Mundial.
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SEBRAE PARTICIPOU DA 3ª FEIRA DA
AGRICULTURA FAMILIAR EM CACULÉ
A INSTITUIÇÃO PROMOVEU ESPETÁCULO ARTÍSTICO E ATENDEU AGRICULTORES COM ORIENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO

O Sebrae participou, nos dias 28 e 29 de maio
da 3ª edição da Feira da Agricultura Familiar da
Serra Geral e do Festival da Cultura Baiana (Feaf) em
Caculé. O evento reuniu mais de 5 mil pessoas, em
dois dias, e foi organizado pela Cooperativa de
Assessoria Técnica e Educacional para o Desenvolvimento da Agricultura Familiar (Cootraf).
A terceira Feaf reuniu agricultores familiares,
cooperativas, instituições públicas e empresas. Além
da comercialização de frutas, hortaliças, legumes,
doces, licores e artesanatos variados, o evento também
teve apresentações culturais e artísticas. Mais de 30
caravanas de municípios da região passaram pelo
Clube de Campo de Caculé, local de realização da
feira, durante os dois dias de evento.
Durante a Feira o Sebrae promoveu o espetáculo
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"Somos Todos José" apresentado pelo ator Manoel
de Matos. Além disso, durante os dois dias, um stand
da instituição esteve aberto para atender agricultores.
Para o analista do Sebrae em Guanambi, Ridson Sales,
o evento foi uma oportunidade importante de
aproximar o Sebrae e o público.
"Este ano, mais uma vez, o Sebrae foi parceiro do
evento. Estivemos presentes com o stand e pudemos
acompanhar de perto os agricultores e as pequenas
empresas locais. Foi mais uma oportunidade de nos
aproximarmos do nosso público, do produtor rural
e do agricultor familiar. Conseguimos atender
diretamente esses produtores com orientações,
informações e distribuição de material informativo",
destacou o analista.
Um dos participantes do evento, Thiago Brasil, é

representante da Dona Bella alimentos, empresa
assistida pelo Sebrae em Guanambi e que expôs os
produtos durante o evento. Para o representante foi
uma oportunidade única de troca experiências. "A
nossa participação foi muito proveitosa. Conseguimos
expor nossos produtos, dialogando com o
consumidor local e parceiros. Além disso, foi um
ambiente excelente para comunicação com o Sebrae
e com bancos credenciados", afirmou Thiago.
Segundo a Agrônoma da Cootraf, Emanuelle
Marques, o evento termina com o saldo positivo de ter
dado visibilidade aos produtos da agricultura familiar
regional. "Foi uma feira muito diversificada que atendeu
a região como um todo valorizando a agricultura familiar
e também incentivando a comercialização dos produtos
dos agricultores", concluiu a engenheira.
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LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA RECEBE 1º
SELO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
A AÇÃO É RESULTADO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SDR, POR
MEIO DA CAR E O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BACIA DO PARAMIRIM. (FOTO: DIVULGAÇÃO / SDR/CAR)

O município de Livramento de Nossa
Senhora, no sudoeste baiano, certificou
o seu primeiro empreendimento com o
Selo do Serviço de Inspeção Municipal
(SIM). O Laticínio Malu, localizado na
comunidade de Várzea de Dentro, agora
pode comercializar seus produtos, de
forma segura, para a população de todo
o território Bacia do Paramirim. A ação é
resultado do convênio firmado entre a
Secretaria de Desenvolvimento Rural
(SDR), por meio da Companhia de
Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Bacia do Paramirim.
O laticínio já produz muçarela e
iogurtes, dentre outros alimentos
derivados do leite. A proprietária do
estabelecimento, Thaís Cristina, destaca
a importância da adesão do município
ao SIM. "A expectativa é vender mais e
aumentar a receita do laticínio. Os
nossos produtos, agora, com a inspeção
e a fiscalização técnica da qualidade,
da higiene e da segurança, vão ganhar
mais mercado".
Para o coordenador de Agroindústria

da CAR, Gledson Moreira, a parceria
entre a SDR/CAR e o Consórcio
possibilitou a concretização desse serviço
tão importante e essencial, que é a
certificação da agroindústria e seus
produtos. "Com este selo é gerado

emprego, renda e circulação do dinheiro
de forma local, colaborando para o
desenvolvimento da região, uma vez que
toda a cadeia produtiva é beneficiada".
A SDR/CAR, em parceria com os
consórcios públicos, tem ampliado as

oportunidades, formando equipes
técnicas e infraestrutura mínima para
operacionalizar esse serviço, com
orientação e todos os requisitos
necessários para certificar a produção
das agroindústrias de pequeno porte.
Já são 55 agroindústrias certificadas e
232 produtos com o Selo do SIM, que
podem vender seus produtos, com
valor agregado e de acordo com as
normas sanitárias exigidas, para o
mercado atacadista e varejista, nos
territórios onde estão localizadas. A
ação garante ainda segurança alimentar
para os consumidores.
O SIM é responsável pela inspeção
e fiscalização da produção industrial
e sanitária dos produtos de origem
animal, comestíveis e não comestíveis,
preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados,
depositados e em trânsito, no município. Para aderir ao serviço, os
representantes de empreendimentos
devem procurar as secretarias de
Agricultura dos municípios onde já foi
aprovada a Lei do SIM.
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GUANAMBI: PREFEITO NILO COELHO VISITOU
OBRAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SURUÁ
ORÇADA EM R$ 571.230,48, A OBRA ESTÁ SENDO EXECUTADA PELA
EMPRESA RIBEIRO CONSTRUÇÕES. A PREVISÃO DE ENTREGA É PARA O
MÊS DE SETEMBRO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / ASCOM PM GUANAMBI)
Na tarde da terça-feira
(24), o prefeito Nilo
Coelho (UB),
acompanhado da
vereadora Eponina
Gomes, vistoriou as obras
da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Suruá, na
zona rural, que já está
com 45% de edificação
construída. Segundo a
Prefeitura de Guanambi, a
execução do projeto
segue em pleno vapor,
com toda a parte estrutural, rede hidráulica e
elétrica prontas. Executada
com recursos próprios do
Município, na ordem de
R$ 571.230,48, a obra
está sendo executada pela
empresa Ribeiro Construções. A previsão de
entrega é para o
mês de setembro.
PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

A IMPORTÂNCIA DE ESTARMOS SITUADOS NO CHÃO DA VIDA
Quero falar com você sobre a importância de
estarmos bem situados no chão da vida para
alcançar a Deus. Quem nos ajuda nisso é a
espiritualidade monástica, dos monges. Nós
podemos também chamá-la como espiritualidade
debaixo, aquela que parte de minha realidade para
encontrar a Deus. Um monge nos ajuda a
compreender como chegar a Deus, dizendo o
seguinte: se vires um jovem monge procurando
alcançar o céu com sua própria vontade, segura seus
pés e puxe-o para baixo, pois isso de nada lhe serve.
O que isso quer dizer? Justamente os jovens correm
o risco de irem atrás de ideais elevados. Muitas
vezes o jovem entra na vida do monastério, do
seminário, e exagera na meditação, a fim de o mais

rápido possível se tornar espiritual. Contra isso, o
velho Abade Antão protesta: "a necessidade primeira
do jovem é entrar em contato consigo mesmo e
com sua realidade para chegar a Deus. Do contrário,
irá levantar voo e terá que cair miseravelmente,
porque suas asas são de cera."
Isso acontece também com pessoas adultas.
Querem chegar a Deus, se distanciar do mundo e
da realidade. É como se dessem um voo para o alto,
mas ao mesmo tempo - como suas asas são de cera
-, vão cair. Nós temos necessidade de bastante
contato com o chão, para que o salto para Deus
possa lograr êxito. Precisamos estar em contato com
a vida, com a nossa realidade. Há, muitas vezes, uma
tentativa de negar as necessidades humanas básicas,

os sentimentos e as tarefas do desenvolvimento ou
de transcendê-las com demasiada rapidez, para
chegar a Deus. Alguns tentam negar essas
necessidades básicas através de exercícios espirituais.
A espiritualidade do chão da vida me diz que o
meu caminho espiritual sempre passa pela aceitação
da minha própria realidade. Eu preciso admitir a
minha vida, a minha sexualidade, os meus traumas,
as minhas paixões... Do contrário, estarei tentando
passar por cima de minhas sombras e chegar
depressa demais a Deus. Mas, então, não há de ser
o Deus verdadeiro, mas apenas uma projeção de
Deus, ou seja, a ideia que eu faço de Deus. O Deus
verdadeiro me faz assumir tudo aquilo que eu sou,
e aí sim estarei em contato com Ele.
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ARACATU: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
O Ministério do
Desenvolvimento
Regional (MDR)
reconheceu, nessa
quinta-feira (26), a
situação de emergência
nos municípios baianos
de Aracatu, Mansidão e
Planalto em razão da
estiagem. Também
obtiveram o reconhecimento federal
pelo mesmo motivo os
municípios de Angelim
(PE), Dirceu Arcoverde
(PI), Fernando Pedroza
(RN), Sítio Novo (RN),
Urubici (SC), Palmital
(PR) e Palmeira (PR).
GAUDÊNCIO TORQUATO

QUEM É GIORDANO?
Desculpem por usar a primeira pessoa neste artigo.
Mas não posso deixar de fazer uma confissão:
perguntado sobre o desempenho dos senadores de
São Paulo, citei dois. E o terceiro, o Giordano? Quem,
quem? Como analista político há cerca de quatro
décadas, não podia desconhecer que Giordano,
Alexandre Luiz Giordano, um dos três senadores de
São Paulo, do PSL, ao lado de José Serra e Mara Gabrilli,
ambos do PSDB. O senador assumiu no lugar do major
Olímpio, que morreu de Covid-19 em março do ano
passado.
Fui fisgado pela teia do desconhecimento criada
na esteira de suplentes sem história política, muitos
dos quais são empresários, inclusive Giordano, que
ganham vagas na chapa majoritária ao Senado, graças
ao auxílio/ajuda/apoio financeiro dado ao titular. Uma
vista d'olhos no plenário da Câmara Alta vai exibir
boa parcela de desconhecidos no conjunto de 81
senadores. Alguns até conseguem entrar no rol de
senadores destacados em função de uma ativa
participação no plenário e nas Comissões. Muitos se
recolhem à redoma, escondendo-se do palco da
visibilidade.
O fato é que a figura de suplente de senador
merece um reposicionamento. Não pode ser um espaço
para negociação entre o candidato a titular e eventuais
interessados, principalmente quando estes não têm
nenhum contato com eleitores. Ou seja, o suplente
pode chegar ao Céu, como se referia o velho cacique
udenista Dinarte Mariz (RN) ao Senado, sem ganhar

um voto do eleitor. Senador sem voto é, para usar a
expressão de Gay Talese, talentoso escritor norteamericano, uma "Ferrari sem gasolina", analogia que
usou para mostrar Frank Sinatra em estado gripal.
A vaga do titular, em caso de morte ou afastamento
para assumir outras funções na administração pública,
deveria ser ocupada pelo candidato a deputado que
ficou na primeira suplência. É o que defende uma
corrente de analistas e políticos, ancorados no conceito
de que, nesse caso, estaria contemplada uma figura
que disputou voto, não se tratando de um paraquedista
da política. A tese tem certo fundamento, mas,
convenhamos, parece injusta.
Os deputados eleitos tiveram mais votos ou
mostraram maior densidade eleitoral que o primeiro
suplente. Logo, seria mais justo que o mais votado
fosse o escolhido. Tal posicionamento, no entanto,
mexerá com as peças do tabuleiro político no Estado
que sedia a questão. Cria problemas para siglas que
formaram federações, muda a fisionomia partidária,
enfim, desarruma a equação política.
Que outras formas poderiam ser discutidas? Em
nossa análise, aquelas que contemplam a viabilidade
eleitoral. O suplente de senador há de mostrar que
passou no teste do eleitor, que foi às ruas, enfim, que
não saiu de sua casa ou de seu escritório direto para
a cúpula côncava do Senado. E como fechar o
argumento? Com uma chapa com o nome do titular e
de dois ou três suplentes, que deveriam ser submetidos
ao voto. Portanto, entre os nomes dos suplentes, o

eleitor escolheria o perfil que julgasse mais adequado.
Alguém poderá objetar: mais burocracia, mais
dificuldades para o eleitor, mais demora. Nada disso.
Basta clicar o nome desejado. Desse modo, o Estado
ganharia senadores legitimados pelo voto em uma
chapa que abrigaria perfis entre representantes de
qualquer categoria profissional. Ou seja, qualquer
cidadão(ã) poderia ocupar essa lista, sem restrição a
nomes ou suspeição sobre intenções.
Na verdade, outros critérios podem melhorar o
conjunto senatorial. Como se sabe, os senadores
representam os Estados e os deputados, o povo. A
letra constitucional, ao definir papéis diferentes para
as duas casas congressuais, de certa forma sinaliza na
direção dos perfis de candidatos. Os senadores olham
para os interesses da unidade federativa, enquanto os
deputados, as demandas sociais, aspirações e
expectativa das populações.
Estes dois eixos sugerem que candidatos a senador
tenham uma visão mais abrangente de seus entes
federativos, aconselhando a indicação de perfis com
mais experiência no trato das questões públicas. E
candidatos à Câmara Federal seriam os perfis mais
comprometidos com demandas locais e regionais. Um
formato que atende a critérios subjetivos, mas parece
justo.
Sabemos que esse ideal político jamais será
cumprido no Brasil, onde o rol de questões está atrelado
às conveniências político-partidárias. Ou seja, vamos
ter de conviver com Giordanos por muito tempo.
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DOAÇÕES DA RHI MAGNESITA BENEFICIAM
ENTIDADES SOCIAIS DE BRUMADO
A COMPANHIA DOOU CERCA DE 400 ITENS PARA INSTITUIÇÕES
COMUNITÁRIAS DA CIDADE. (FOTO: DIVULGAÇÃO / RHI MAGNESITA)

O uso consciente e o reaproveitamento de recursos, como insumos e
equipamentos, é estratégico para empresas que trabalham sob os princípios
da sustentabilidade e da responsabilidade corporativa. A RHI Magnesita
atua em diversas frentes para tornar
suas operações ainda mais eficientes
no campo socioambiental. Nas últimas
semanas, a empresa doou cerca de 400
itens, entre computadores e mobiliário,
a entidades sociais de Brumado.
As doações foram direcionadas à
Associação dos Moradores da Vila
Presidente Vargas; Horta Comunitária
Pedra Viva; Associação Comunitária
dos Pequenos Produtores da Fazenda
Lagoa de Dentro; Associação do
Campo Seco e Adjacências; Associação
dos Pequenos Agricultores Rurais; e ao
Grêmio Recreativo dos Empregados da
Magnesita (GREMAG).
As instituições, reconhecidas pelo
trabalho positivo que realizam em suas
respectivas comunidades, receberam
120 desktops, 30 notebooks, 180

cadeiras, 34 mesas e 20 balcões (cubas
e frios). Os equipamentos são oriundos
da operação da RHI Magnesita em
Brumado e estão em perfeito estado
de conservação.
"Nós, da Comunidade do Campo
Seco, agradecemos a RHI Magnesita pelas
doações. Recebemos mesas, cadeiras e
estufas de alimentos, que serão de
grande importância para nossa comunidade. Esse gesto mostra que a
companhia está comprometida conosco,

uma parceria de anos que nos deixa
muito gratos. A RHI Magnesita nos apoia
e sempre esteve presente", afirma
Casemiro Silveira, líder da associação de
moradores da comunidade.
O reaproveitamento de itens de
informática e mobiliário representa uma
ajuda importante para instituições que
dependem da colaboração da sociedade para seguir adiante com as
atividades. "Um exemplo são os
computadores, que poderão ser usados

por estudantes das comunidades
beneficiadas, contribuindo para o
processo de aprendizado de centenas
de crianças e jovens", explica Lucilla
Soledade, da RHI Magnesita.
As doações e o consequente
reaproveitamento de recursos vinculamse ao conceito de economia circular.
O princípio é focado nos chamados 3
R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Esse
método, cada vez mais adotado no
mundo por empresas e indivíduos,
propõe uma mudança em toda a
maneira de se consumir e da relação
que os agentes econômicos mantêm
com matérias-primas e resíduos.
"Pensando nas comunidades do
nosso entorno, desenvolvemos ações
baseadas nos princípios da sustentabilidade e economia circular para a
geração de trabalho e renda. Buscamos
promover impactos positivos para toda
a sociedade. Evitamos ao máximo o
descarte e, sempre que possível,
reaproveitamos equipamentos e outros
bens", completa Lucilla Soledade.
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PREFEITURA DE IBIASSUCÊ REALIZOU MUTIRÃO
CONTRA O GLAUCOMA PELA 2ª VEZ EM 2022
OS PACIENTES FORAM ATENDIDOS NA SEDE DA USF PEDRINHAS. ESSE É
O SEGUNDO MUTIRÃO CONTRA O GLAUCOMA REALIZADO NESTE ANO

A Prefeitura de Ibiassucê, através da Secretaria
Municipal de Saúde e em parceria com o Hospital
de Olhos Adrivana Cunha, realizou atendimentos
para pacientes diagnosticados com Glaucoma no
município pela segunda vez neste ano. Os
atendimentos foram realizados na Unidade de Saúde
da Família (USF) Pedrinhas.
Todos os pacientes foram acompanhados, avaliados
e passaram por consultas médicas. Após a verificação

da pressão intraocular, os que fizeram necessário
receberam gratuitamente o colírio adequado para a
continuidade de seus tratamentos. A Secretaria de
Saúde vem buscando atender os pacientes com
glaucoma, realizando a entrega de colírios, que são
indispensáveis para o tratamento, além de trazer maior
comodidade aos pacientes ao evitar que eles precisem
sair da cidade para fazer os exames.
O glaucoma é uma doença que surge a partir do

aumento da pressão intraocular, propiciando a
destruição das células do nervo óptico e causando
cegueira, caso o paciente não seja tratado corretamente.
Entre os sintomas mais frequentes da doença estão as
escotomas (manchas escuras) no campo visual periférico.
Apesar de ainda não ter cura, existem diversas formas
de controle da doença. Quanto mais precoce for o
diagnóstico, maiores são as probabilidades de evitar a
perda da visão do paciente.

SOLDADO DA 4ª CIPM CONCLUIU ‘CORPAS 2022’
CURSO DE OPERADOR DE SISTEMA DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA
- CORPAS 2022 É PROMOVIDO PELA PM-BA E GERENCIADO PELA GRAER
Do dia 18 de abril ao dia 20 de
maio foi realizado o Curso de
Operador de Sistema de Aeronave
Remotamente Pilotada (CORPAS)
2022, promovido pela Polícia Militar
da Bahia (PM-BA) e gerenciado pela
Comissão do Grupamento Aéreo
(GRAER).
Segundo a 4ª CIPM, esse curso
tem como finalidade "capacitar Oficiais
e Praças da Corporação, servidores
públicos e outros em atividades de
interesse do Poder Público, para
operarem o "Sistema de Aeronave Não
Tripulada" (UAS), dotando-os de
conhecimentos técnicos para a gestão

e uso de UAS em atividades de
segurança pública, de defesa civil e em
outras atividades a serviço ou de
interesse do Poder Público no espaço
aéreo brasileiro de forma segura, legal
e eficaz."
O curso teve duração de seis
semanas, na modalidade de ensino a
distância e presencial, contabilizando
120 horas/aula, no qual o Soldado
PM-BA Jeovah Gil, lotado na 4ª CIPM,
concluiu com aproveitamento o curso.
O Tenente PM-BA Rodrigues esteve
presente na solenidade representando
o Capitão PM-BA Lemos, comandante
da 4ª CIPM.
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CAMPANHA FAÇA BONITO 2022: CAMINHADA E
ADESIVAÇO MARCAM O DIA NACIONAL EM CACULÉ
A AÇÃO REALIZADA NA MANHÃ DA QUARTA-FEIRA (18) ESTÁ ENTRE
TANTAS OUTRAS REALIZADAS PELO SUAS DURANTE OS DEMAIS DIAS DO
MÊS DE MAIO. (FOTOS: DIVULGAÇÃO / JOSIVAN VIEIRA / PMC)

A Prefeitura de Caculé, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social e do Centro de
Referência Especializado em Assistência Social
(CREAS), realizou uma caminhada e adesivaço para
marcar o dia 18 de maio, que é reconhecido como
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A

ação realizada na manhã da quarta-feira (18) está
entre tantas outras realizadas pelo Sistema Único
de Assistência Social (SUAS) durante os demais
dias do mês de maio.
A Campanha Faça Bonito 2022 contou com o
apoio de diversos órgãos do município, além do
apoio geral do Ministério Público (MP), Polícia Militar

(PM-BA), Guarda Municipal, Conselho Tutelar e
setores da sociedade civil organizada. Em nota, a
Secretaria informou que pretende "sensibilizar a
sociedade em geral no combate ao abuso e
exploração de crianças e adolescentes, conscientizando a todos sobre a importância de proteger
as crianças e adolescentes."

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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BRUMADO: PREFEITO DR. EDUARDO E PAIS
DE BOLSISTAS DO PAEES SE REUNIRAM
33 ESTUDANTES ENTREGARAM OS DOCUMENTOS. DESSES, 28 ESTAVAM
FORAM DO PERFIL E SOMENTE 5 FORAM CONTEMPLADOS COM A BOLSA
DO PAEES. (FOTO: INSTAGRAM / @PREFEITURAMUNICIPALDEBRUMADO)

Na sexta-feira (20), o prefeito de Brumado,
Eduardo Vasconcelos, juntamente com o secretário
municipal de Desenvolvimento Social (SESOC), Carlos
Magno, estiveram reunidos com os pais dos 5
estudantes contemplados com a bolsa de estudantil
ofertada pelo Programa de Acesso Estudantil ao
Ensino Superior (PAEES). Também estiveram presentes
uma estudante selecionada, membros do Conselho
Municipal de Educação (CME) e a técnica de

referência do PAEES, Cristiane da Silva.
Segundo a SESOC, 33 estudantes realizaram a
entrega dos documentos necessários, sendo que,
desses, 28 estavam foram do perfil "devido a renda
ultrapassar o valor estabelecido e/ou existência de
curso ofertado no Município [de Brumado]". Desse
total, somente 5 estudantes foram contemplados com
a bolsa do PAEES, são eles: Ivaneia Lima Coqueiro,
estudante do 6º semestre do curso de Engenharia

de Petróleo, na Universidade Federal de Sergipe (UFS),
em São Cristovão (SE); Nágila Rejane de Barros
Oliveira, Zingara Bonfim Lopes e Kevlin Rocha Porto,
sendo os três estudantes do 2º semestre do curso de
Psicologia na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (UESB), em Vitória da Conquista (BA); e Égila
Maria Gonçalves Caires, estudante do 3º semestre
do curso de Engenharia Química na Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC), em Ilhéus (BA).

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 - O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu,
no uso de suas atribuições e tendo em vista que foram cumpridas as determinações legais, sem qualquer vício ou ilegalidade,
conforme parecer exarado no processo administrativo, torna público que foi homologada a Dispensa de Licitação de n° 004/2022
ao profissional ANTONIO LUIZ MARINS FREIRE, inscrito no CPF: 415.439.804-06, com o objetivo de contratação de serviços
técnicos especializados de engenheiro civil para elaboração de projeto de edificação da Câmara Municipal de Ituaçu, abrangendo
projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, planilha orçamentária, cronograma, material descritivo e todos os demais documentos
necessários à realização de certame licitatório, bem como o gerenciamento e acompanhamento, incluindo conferências,
ajustes, quando necessários, que será destinado à ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. Ituaçu - Bahia,
18 de maio de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu.
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 - OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de
engenheiro civil para elaboração de projeto de edificação da Câmara Municipal de Ituaçu, abrangendo projeto estrutural,
hidrossanitário, elétrico, planilha orçamentária, cronograma, material descritivo e todos os demais documentos necessários à
realização de certame licitatório, bem como o gerenciamento e acompanhamento, incluindo conferências, ajustes, quando
necessários, que será destinado à ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. EMPRESA: ANTONIO LUIZ
MARINS FREIRE. CPF: 415.439.804-06. VALOR GLOBAL: R$ 13.286,00 (treze mil e duzentos e oitenta e seis reais) BASE
LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. DA AUTORIZAÇÃO: Autorizo a presente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Ituaçu - Bahia, 18 de maio de 2022. JOSÉ CESAR WANDERLEY BRITO
- Presidente da Câmara de Ituaçu.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 - MODALIDADE LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022. CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: ANTONIO LUIZ MARINS
FREIRE. CPF: 415.439.804-06. OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de engenheiro civil para elaboração
de projeto de edificação da Câmara Municipal de Ituaçu, abrangendo projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico, planilha
orçamentária, cronograma, material descritivo e todos os demais documentos necessários à realização de certame licitatório,
bem como o gerenciamento e acompanhamento, incluindo conferências, ajustes, quando necessários, que será destinado à
ampliação da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu. VALOR GLOBAL: R$ 13.286,00 (treze mil e duzentos e oitenta e seis
reais). DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2022. VIGÊNCIA: 03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP - ID Nº 937876 - 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 019/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de material de escritório e de expediente, em atendimento às demandas das diversas Secretarias Municipais,
deste município, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no dia 26 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, 12 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 003/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em acordo
com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.947/09 e Resolução/CD/FNDE nº 006/2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 16/2021, torna
público a realização de licitação, na modalidade acima especificada, para credenciamento de fornecedores, cujo objeto é a
aquisição exclusiva de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, visando o
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atendimento da Alimentação Escolar dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar-PNAE/FNDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, que será realizado no dia 07 de junho 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), informações junto ao Setor de Licitações, 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.
Caculé, 16 de maio de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2022 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 17 de junho de 2022 às 08h00min na modalidade Concorrência Pública
n° 001/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma da
Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra
e serviços de engenharia para requalificação e cobertura do Mercado Municipal, no município de Caculé/BA, objeto do Convênio
CONDER Nº 353/2022, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 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, 17 de maio de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022 - SRP - ID Nº 937990 - 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 020/2022, tendo como objeto o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Básica, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal
de Saúde, deste município, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos, que será realizado no
dia 31 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, 17 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 02 de junho de 2022 às 10h00min na modalidade Tomada de Preços n°
002/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra e
serviços de engenharia para construção de uma praça de eventos no entorno da Lagoa Manoel Caculé, no município de Caculé/
BA, objeto do Convênio CONDER Nº 352/2022, de acordo com os descritos nos anexos que integram este Edital. 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, 17 de maio de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - SRP - ID Nº 938010 - 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 021/2022, tendo como objeto o registro de preços para futura/
eventual aquisição de Emulsão Asfáltica Catatônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras e Saneamento, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, que será
realizado no dia 01 de junho 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, 19 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
ESCLARECIMENTO AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 - Ref. PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2022, cujo objeto
é o Registro de Preços para eventual contratação da prestação de serviços e locação de infraestrutura para eventos com
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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. Questionamento: No item 13.1 G caso não efetuar visita técnica, um
responsável pode fazer uma declaração que não efetuou a visita. Pode ser feita por um procurador? Resposta: O item 13.1, letra
'g', permite inferir, que a visita técnica, bem como a declaração se responsabilizando pela sua não realização, não pode ser
efetivada por procurador, apenas pelo responsável legal da empresa, a qual será considerado, conforme dispõe o ato convocatório:
"engenheiro responsável técnico da empresa ou pelo administrador ou ainda pelo sócio, presidente ou proprietário, devidamente
identificado [...] " Publique-se. Caculé (BA), 20 de maio de 2022. Adailton Silva Cotrim - Secretário Municipal de Educação e
Cultura. Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
posteriores alterações, torna público que, o Pregão Presencial nº 015/2022, realizado no dia 25 de maio de 2022, na sede desta
Prefeitura, cujo o objeto era 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, de acordo com as especificações constantes do edital, restou-se DESERTA em razão de não acudirem
interessados à licitação. Caculé/BA, 25 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 - A Prefeitura Municipal de Caculé - Bahia, em consonância
com o art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, torna público que será realizado o CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 004/2022 para fins de CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica ou física para execução de serviços de transporte água
potável através de carros pipas, na Zona Rural do Município de Caculé. Credenciamento por região. O Edital ficará aberto para
credenciamento no período de 26/05/2022 a 14/06/2022 das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min na sede desta
Prefeitura, no Setor de Licitações e Contratos, sito a Rua Rui Barbosa, 26, Centro, Caculé/BA - CEP: 46.300-000. Aos interessados
o Edital estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
informações junto ao Setor de Licitações ou via e-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. O Edital permanecerá aberto até 30/12/2022,
para cadastros reservas e/ou novas regiões. Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município.
Caculé - Bahia, 25 de maio de 2022. Breno Calasans Costa Ribeiro - Presidente da Comissão.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - SRP - ID Nº 938010 - 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 a REPUBLICAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 021/2022, tendo como objeto o registro de preços para futura/eventual
aquisição de Emulsão Asfáltica Catatônica de ruptura lenta, tipo RL-1C, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Obras e Saneamento, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, em virtude de alteração no
ato convocatório, face a impugnação parcialmente procedente, sendo o prazo, portanto, reaberto para o dia 07 de junho de 2022,
às 14h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital Republicado
estará à disposição na íntegra no link: Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br),
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa - Nº 26, Centro - Caculé/BA - CEP: 46.300-000, das
07h00min às 13h00min ou via Email: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022 - SRP - LOTE FRACASSADO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/
2022 - ID Nº 938678 - 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 022/2022,
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 08 de junho 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, 26 de maio de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans Costa Ribeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022 - O Município de CACULÉ-BA torna público, para conhecimento
dos interessados, que será realizada a licitação no dia 14 de junho de 2022 às 10h00min na modalidade Tomada de Preços
n° 003/2022, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA POR LOTE, a realizar-se em sua sede, em sessão pública, na forma
da Lei Federal nº 8.666/93 e alteração posteriores, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de obra
e serviços de engenharia para construção de Barreiros de Terra, na Zona Rural no município de Caculé/BA, de acordo com os
descritos nos anexos que integram este Edital. 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
maio de 2022. Presidente da CPL: Breno Calasans Costa Ribeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
ERRATA AO AVISO E EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 - Referente ao Credenciamento nº 001/2022, objetivando
contratação de Cooperativas de Agricultores individuais e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o
fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação, aos alunos da Rede Pública de Ensino de
Caraíbas em 2022,publicada no Diário Oficial do dia 22/03/2022 Edição 1368, faz-se a seguinte consideração/alteração: Onde
lê-se: PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 28/03/2022 a 28/04/2022; Leia-se: PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: 28/03/2022
a 28/08/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 ID N° 932362 - A Pregoeira torna público aos interessados a
SUSPENSÃO SINE DIE de licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/22-PA 90/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis,
eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal.
Motivo: necessidade de retificação do Edital motivada por pedido de impugnação apresentado pela E. TRIPODE INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI. Nova data de realização do certame será divulgada na imprensa oficial, na forma legal.
Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, e-mail: licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial). Condeúba, BA
- 17.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 2/22-PA 105/22, 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 construção de
Praça da Igreja no Distrito do Alegre, Município de Condeúba/BA, com recursos do Convênio nº 366/2022 celebrado com a
CONDER. Abertura da Habilitação e Propostas: 6.6.22 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 - 20.5.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 14/22-PA 104/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura
e eventual aquisição de gases medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 23.5.22 a 2.6.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 2.6.22 às 8:30h, Disputa: 2.6.22 às 9h - horário de
Brasília. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoes-
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e.com.br ID n° 938959 ou na íntegra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial
do Município de Condeúba. Condeúba, BA - 23.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 3/22-PA 106/22, 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 construção de
Praça no Distrito da Feirinha, Município de Condeúba/BA, com recursos do Convênio nº 365/2022 celebrado com a CONDER.
Abertura da Habilitação e Propostas: 7.6.22 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 - 23.5.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2022 - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação;
Modalidade Tomada de Preços nº 4/22-PA 107/22, 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 construção de
Praça no Distrito de Mandassaia, Município de Condeúba/BA, com recursos do Convênio nº 367/2022 celebrado com a CONDER.
Abertura da Habilitação e Propostas: 8.6.22 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 - 24.5.22. Josiel Eduardo dos Santos - Presidente CPL.
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - ID N° 932362 - A Pregoeira torna público
aos interessados o CANCELAMENTO da licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 9/22-PA 90/22, tipo menor preço por lote.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais
permanentes (móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da
Prefeitura Municipal. Motivo: impossibilidade de realização das alterações necessárias do Edital junto ao sistema de licitações
do Banco do Brasil S/A. Assim sendo, será publicado novo edital NA MESMA MODALIDADE oportunamente divulgado nos
termos legais. Informações: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, e-mail:
licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/
diariooficial). Condeúba, BA - 24.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 15/22-PA 108/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Contratação de máquinas e
aquisição de combustível para recuperação emergencial das estradas vicinais, na zona rural do município de Condeúba,
conforme Convênio nº 180/2022 da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR. Recebimento das Propostas e
Habilitação: 27.5.22 a 8.6.22 até as 08:30h, Abertura das Propostas: 8.6.22 às 08:30h, Disputa: 8.6.22 às 9h - horário de Brasília.
Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba - BA, www.licitacoese.com.br ID n° 940261 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial do Município de Condeúba. Condeúba, BA - 27.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 16/22-PA 109/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura
e eventual contratação de empresa para fornecimento de enxoval e uniformes diversos para atendimento das necessidades das
Secretarias Municipais. Recebimento das Propostas e Habilitação: 30.5.22 a 9.6.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 9.6.22
às 8:30h, Disputa: 9.6.22 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° 941031 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/
diariooficial. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 30.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do
Nascimento - Pregoeira.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 17/22-PA 110/22, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes (móveis, eletrodomésticos e
eletrônicos, industriais, informática, dentre outros) para manutenção dos órgãos da Prefeitura Municipal. Recebimento das
Propostas e Habilitação: 31.5.22 a 10.6.22 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 10.6.22 às 8:30h, Disputa: 10.6.22 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° 941034 ou na integra no https://sai.io.org.br/ba/condeuba/site/diariooficial. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial do Município. Condeúba, BA - 31.5.22. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - 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 014/2022 do tipo menor preço
por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Materiais de
Construção e Materiais Elétricos para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações
constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais
publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 27/05/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica:
27/05/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2022 - O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE GUAJERU, Jilvan Teixeira Ribeiro, em cumprimento
ao artigo 9º da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, convoca toda a comunidade guajeruense interessada na
Administração Pública Municipal a participar da Audiência Pública de apresentação, avaliação e discussão das metas da
execução orçamentária, contábil e financeira da Prefeitura Municipal de Guajeru referente ao primeiro quadrimestre de 2022, a
ser realizada na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Praça Idalino Silva Araújo s/n, às 14h30min do dia 27 de maio
de 2022. Guajeru, 16 de maio de 2022. JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO - PREFEITO MUNICIPAL.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - A Prefeitura Municipal de GuajeruBa, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis
Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do
Pregão Eletrônico nº 013/2022 do tipo Maior Desconto Global, com modo de disputa "Randômico". 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, será realizado no site www.licitacoese.com.br, no qual encontra-se o edital completo, para o dia 01/06/2022, às 09:00h. Demais publicações e Edital deste processo
serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao.
LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 01/06/2022 às 08:45h. Início da
sessão de disputa eletrônica: 01/06/2022, às 09:00h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira
Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de Preços
nº 009/2022 do tipo menor preço Global, para o dia 08/06/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços Revitalização da Praça Antônio Carlos Magalhães na sede do Município, de acordo com as especificações constantes
do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes
a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei Federal
nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Concorrência nº 001/
2022 do tipo menor preço Global, para o dia 27/06/2022, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos
Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de Engenharia para prestação de
serviços de Construção de 01 (uma) Escola de 12 (doze) salas com Quadra Coberta na Sede do Município, de acordo com as
especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com.
Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba,
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disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público
a realização do Pregão Eletrônico nº 016/2022 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação
de empresa(s) para Fornecimento de Equipamentos e Mobiliários para a Educação Báscia nas Escolas Municipais, de acordo
com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o
edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 10/06/2022 às 08:15h. Início
da sessão de disputa eletrônica: 10/06/2022, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan
Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2022 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para
eventual aquisição de medicamentos, insumos, material hospitalar, laboratorial e odontológico, destinados à manutenção das
Unidades de Saúde do município de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2022 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/05/2022 às 08h 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, 16/05/2022. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRPNº 006/2022 - A Prefeitura Municipal de Ibicoara torna público o Pregão
Eletrônico SRP nº006/2022 - objeto - Contratação de pessoa jurídica visando à execução de obras/serviços mediante a locação
de máquinas pesadas e equipamentos (por hora),para atender à demanda das Secretarias. Informações na Prefeitura, das 08:00
às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Local da disputa e Edital: no site www.bnc.org.br.
Inicio da sessão às 10:00 h do dia 26 de maio de 2022. Ibicoara - Bahia, 13 de maio de 2022. Renan Pires Silva - Pregoeiro.
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 - GILMADSON CRUZ DE MELO, Prefeito Municipal de Ibicoara, Estado da
Bahia, no uso de suas 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 31 de maio de 2022, às 9h, na Câmara Municipal de Vereadores de Ibicoara. Gabinete do Prefeito Municipal de
Ibicoara - BA, 20 de maio de 2022. GILMADSON CRUZ DE MELO - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2022 - O Pregoeiro de Ibicoara realizará o Pregão Presencial SRP
nº 013/2022 - objeto -locação de estruturas diversas e equipamentos e serviços de segurança e de buffet para realização de
festejos e eventos do Município de Ibicoara. Edital e informação das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou pelo email:
licitacaoibicoara2124@gmail.com. Abertura no dia 10 de junho de 2022 às 14:30. Ibicoara-Bahia, 31 de maio de 2022. Renan
Pires Silva - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2022PE - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - ID BANCO DO
BRASIL Nº: 937037/2022 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor preço por lote. DO OBJETO: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de gases medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde,
conforme edital e anexos. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir do dia 17/05/2022. DO ENCERRAMENTO DAS
PROPOSTAS: do dia 26/05/2022 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 26/05/2022 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 13/05/2022. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022 - Objeto: Construção de um anexo no Centro Educacional Municipal
Wilson David Domingues, no distrito de Irundiara, conforme edital e anexos. Data: 03/06/2022. 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, 18 de maio de 2022. João Paulo da Silva Souza-Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 010/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futura aquisição de material de construção civil, conforme edital e anexos. Data: 01/06/2022. Horário:
08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura
Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado no CAJ - Centro Administrativo de Jacaraci, Av. Mozart David
nº 01, Bairro Centenário- Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta- feira das 07:00 às 13:00
h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 19 de Maio de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022 - Objeto: Construção de um anexo na Escola Clemente Dantas Brito
no Povoado de Vila Paiol, conforme edital e anexos. Data: 13/06/2022. 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, 26 de maio de 2022. João Paulo da Silva Souza-Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022 - Objeto: Construção de um anexo do Centro Educacional Monsenhor
Fernando no Povoado de São José, conforme edital e anexos. Data: 14/06/2022. 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, 26 de maio de 2022. João Paulo da Silva Souza-Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022PE - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ID BANCO DO
BRASIL Nº: 939610/2022 - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos
interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor preço por lote. DO OBJETO: Registro
de preços destinado a eventual e futura aquisição de material didatico e expediente, conforme edital e anexos. DO RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: A partir do dia 01/06/2022. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 10/06/2022 às 08h00min.
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: no dia 10/06/2022 a partir das 08h30min. O Edital e seus anexos estarão à
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br e (77) 34662151. Em 30 de maio de
2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2022. 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
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nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, torna público que realizará
no dia 06/06/2022, 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 011-05/2022, do tipo MAIOR OFERTA com fito específico de realizar Contratação de instituição bancária para
prestação de serviços de administração da folha de pagamento dos servidores públicos municipais e serviços de empréstimos
consignados do Município de Malhada de Pedras, 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. "941201".
O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO CHAMADA PÚBLICA N° 001-05/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2022 - 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, Lei nº 11.947/2009ea Resolução/CD/FNDE/MECnº4, de 03 de abril de 2015 e demais normas e redações
aplicáveis, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 001-05/2022, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir
as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda e documentação
a partir de 30/05/2022 a 01/12/2022, das 08h às 12h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça
da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. Informações na Sede da Prefeitura. Edital e outros
atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Malhada de Pedras,
disponível no site:www.malhadadepedras.ba.gov.br. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123/2022 - O
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob n° 14.106.561/0001-84, de
acordo o disposto na Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº 8.883/94 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014 e demais normas e redações aplicáveis, comunica aos interessados que será realizada, no dia 14/
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 Preço, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:
Contratação de empresa para construção da Praça Nely Aparecida na Sede do Município, de acordo com o Convênio n° 397/
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, 26 de Maio de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 124/2022 - 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 08/06/2022, 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 012-05/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Aquisição de fogos de artifício a serem utilizados
de acordo as necessidades do Município, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste
Edital. Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoese.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. "941720". 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 013-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022 - 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 08/06/2022, às 15h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com
endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na
modalidade Pregão Eletrônico nº 013-05/2022, 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. "941790". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitaçõese. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/2022 - 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 09/06/2022, 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 014-05/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Aquisição de brinquedos para atender
as demandas da Secretaria Municipal de Educação, 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. "941814". 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 015-05/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2022 - 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 09/06/2022, às 15h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no Prédio da Prefeitura Municipal, com
endereço na Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras / BA, CEP: 46.110-000, o PROCESSO LICITATÓRIO na
modalidade Pregão Eletrônico nº 015-05/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote com fito específico de realizar Fornecimento
de carnes, frutas, legumes, verduras e itens para temperos para atender as necessidades do Município, conforme objeto e demais
indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura
Municipal de Malhada de Pedras pelo endereço www.licitacoes-e.com.brselecionando as opções Pesquisa Avançada >
Pesquisa por Identificador >Cód. "941834". O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. Carlos
Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO CHAMADA PÚBLICA N° 001-05/2022 - 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, Lei nº 11.947 / 2009
e a Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 03 de abril de 2015 e demais normas e redações aplicáveis, torna público que está
realizando a Chamada Pública nº 001-05/2022, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor
Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir as necessidades da Merenda Escolar do
Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda e documentação a partir de 30/05/2022 a 01/12/2022, das
08h às 12h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Bandeira, 07, Centro, Malhada de Pedras
/ BA, Bahia, Fone: (77) 3449-2120. Informações na Sede da Prefeitura. Edital e outros atos referentes a este processo serão
publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Malhada de Pedras, disponível no site: www.malhadadepedras.ba.gov.br. Malhada de Pedras, 27 de Maio de 2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 - Processo Administrativo n.º 053/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL DE
MORTUGABA - BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu Presidente da Comissão de Licitação, torna público que no dia
17 de junho 2022, às 10:00min, na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba - BA,
Bahia, estará recebendo propostas de preços em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 34642210, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-BA. 26 de maio de 2022. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da COPEL.
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EDIÇÃO 1.331 - 16 A 31 DE MAIO DE 2022

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

