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Distribuição Gratuita

GOVERNO DA BAHIA ENTREGOU R$ 18 MI
EM EQUIPAMENTOS PARA CONSÓRCIOS
NA OPORTUNIDADE, TAMBÉM FORAM ASSINADOS CONVÊNIOS COM
OS CONSÓRCIOS CIVALERG, CONVALE, CONVALE E CDS ITAPICURU

Mais de 80% dos municípios baianos foram
beneficiados com a entrega de R$ 18 milhões em
equipamentos para consórcios intermunicipais. Ao
todo, foram entregues pelo governador Rui Costa,
para 24 consórcios, 34 caminhões, entre cavalos
mecânicos, trucados e caçambas, quatro roçadeiras
hidráulicas, duas usinas móveis e dois multiprocessadores. Rui entregou ainda 18 ônibus escolares
para municípios baianos e assinou convênios com
mais quatro consórcios. São eles o do Vale do Rio
Gavião (Civalerg), do Oeste da Bahia (Convale), de
Desenvolvimento do Vale do Jiquiriçá (Convale) e
de Desenvolvimento Sustentável do Território do
Pimonte Norte do Itapicuru (CDS Itapicuru).
"Esta é uma tarde muito feliz, porque isso aqui
não é a entrega de uma obra, mas de equipamentos
importantes para a realização de várias obras. E o

ponto principal dessa entrega é esse novo modelo
de gestão pública, que abre mão da centralização do
poder para compartilhá-lo com prefeitos e prefeitas",
afirmou Rui. Segundo ele, a expectativa é que o
próximo governo continue com esta política de
fortalecimento dos consórcios de descentralização
da ação administrativa.
"A finalidade desta ação é dar emprego para as
pessoas, viabilizando estradas vicinais, estaduais,
reduzindo o custo da produção, facilitando que as
pessoas possam vender, comercializar, produzir e
melhorar a renda e a empregabilidade", continuou
o governador, reforçando ainda a importância dos
ônibus escolares. "A nossa meta, conjuntamente com
as prefeituras, é diminuir a evasão escolar tanto na
rede estadual como na municipal. Então, nós estamos
promovendo a facilidade de ir e vir dos jovens para

que eles tenham transporte seguro e confortável.
Assim, vamos realizar o sonho de não ver mais
nenhuma escola na Bahia com salas multisseriadas,
com alunos de diversas séries misturadas. Para isso,
a gente precisa de mais ônibus, para levarem alunos
de localidades distantes a escolas maiores, que estão
sendo construídas".
O secretário da Infraestrutura (Seinfra), Marcus
Cavalcanti, afirmou que o modelo de consórcios
transfere o poder do Estado para os municípios. "O
consórcio é um condomínio de prefeituras. Só, neste
ano, nós distribuímos quase R$ 38 milhões em
máquinas e equipamentos para os consórcios, para
que eles possam fazer recuperação de estradas
estaduais, vicinais e vias urbanas. Com isso, a gente
quer melhorar a eficiência da prestação de serviço
público", assinalou.

Página 02

Jornal Tribuna do Sertão

EDIÇÃO 1.334 - 21 A 30 DE JUNHO DE 2022

UNIFG REALIZA ENTREGA DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS À REDE DE SAÚDE DE CAETITÉ
ENTREGA ACONTECEU NO ÚLTIMO DIA 08, POR MEIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICO-CIENTÍFICA FIRMADA ENTRE A INSTITUIÇÃO E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

No último dia 08, o Centro Universitário UniFG
realizou a entrega de materiais e equipamentos à
rede municipal de Saúde de Caetité. Trata-se da
primeira parte da contrapartida da Instituição pelo
Termo de Cooperação Técnico-Científica firmado entre
o curso de Medicina da UniFG e a Secretaria
Municipal de Saúde, no dia 25 de agosto de 2021.
O convênio tem como propósito a concessão de
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vagas de internato médico no município de Caetité.
No ato da entrega estiveram presentes a então
secretária municipal de Saúde de Caetité, Skarlet Bruna
Cardoso de Mello; a então coordenadora da
Atenção Básica, Jocimara Aguiar, a apoiadora
institucional da Atenção Primária a Saúde, Joziane
de Brito; os coordenadores do curso de Medicina
da UniFG, Juan Castellanos e Ivi de Oliveira Rosine;

e a coordenadora do Núcleo de Estágios da
Instituição, Cristiana Mota.
Dentre os materiais e equipamentos entregues estão
nove aparelhos de ar-condicionado, impressora,
retroprojetor, HD externo, armários, mesas, longarinas,
cadeiras, bebedouro, detector fetal, termômetros digitais,
otoscópio, estetoscópios, oxímetros e dispensers para
álcool gel, sabonete líquido e papel toalha.
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CONDEÚBA: INAUGURADA A QUADRA
DO BAIXÃO JESUÍNO BENIGNO DA SILVEIRA
A CERIMÔNIA CONTOU COM A PRESENÇA DA FAMÍLIA DO
HOMENAGEADO, QUE FOI UMA GRANDE LIDERANÇA DA COMUNIDADE,
ALÉM DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPAIS. (FOTOS: OCLIDES / JFC)

Na noite desse domingo (26) ocorreu a
cerimônia de inauguração da quadra poliesportiva
da Fazenda Baixão de Paulo, na Comunidade do
Olho D'Água, zona rural de Condeúba, que contou
com a presença do prefeito Silvan Baleeiro; da viceprefeita Mara Rúbia; do ex-prefeito Odílio da Silveira;
dos vereadores Nena, Bell e Carlito; além dos
secretários municipais de Finanças, de Administração,
de Assistência Social e de Obras, Ailton, Toninho
de Filó, Naná e Normando, respectivamente. As
informações são do Jornal Folha de Condeúba.
A Comunidade do Olho D'Água foi a responsável pela organização do evento, oferecendo ao

público comidas e bebidas típicas das festas juninas.
Teve também, danças e quadrilhas organizadas pelas
Comunidades do Tamboril, Ripa e Olho d'Água. Por
último teve a quebra de um pote e o encerramento
na madrugada com shows de forró de Nandinho
dos Teclados.
O ponto alto da festa foi a belíssima homenagem

BIOGRAFIA JESUÍNO BENIGNO D
A SIL
VEIRA
DA
SILVEIRA
Jesuíno Benigno da Silveira era conhecido carinhosamente entre os amigos
por "Du e Zuino de Zé Silveira". Ele nasceu no município de Condeúba, na
Comunidade da Cachoeira, no dia 18 de dezembro de 1957. Filho de José
Benigno da Silveira e Maria Carolina de Jesus, ele foi o 7º dos 15 irmãos. Jesuíno
casou-se aos 35 anos com a Sra. Selvina
Prates da Silveira no dia 21 de maio de
1992, somente no civil. Cinco anos
depois eles se casaram no religioso em
3 de outubro de 1997. Desse matrimônio nasceram 4 filhos: Geisa Prates
da Silveira, Josiane Prates da Silveira,
Danilo Benigno da Silveira e Leiliane
Prates da Silveira.
No dia 31 de outubro de 1961,
seus pais mudaram-se para a Comunidade do Olho d'Água, onde Jesuíno
foi criado. Na adolescência Jesuíno

feita pela vereadora Nena ao ilustre filho da terra
Jesuíno Benigno da Silveira, dando o seu nome à
quadra poliesportiva do Baixão. O homenageado foi
representado pelos seus 4 filhos, além de seus irmãos
e demais parentes. Confira abaixo um resumo da
biografia de Jesuíno Benigno compartilhada pelo
jornal Folha de Condeúba.

começou a jogar futebol de campo no time de José de Sousa. Anos depois,
ele fundou o seu próprio time com o nome de "Olho d'Água" em homenagem
a sua comunidade, no qual ele era o líder maior tanto dentro como fora de
campo, pois, tudo andava de acordo com suas orientações. Esse time durou
por muitos anos e trouxe alegrias com suas vitórias, além de também trazê-lo
um status de líder da comunidade. Devido a esse status, Jesuíno passou a ser
o primeiro a ser consultado para resolver todos os problemas que surgiam na
Comunidade. Com o tempo, ele viabilizou movimentos em algumas
comunidades, como festas e leilões, para levantar dinheiro e organizar mutirões
para construir e reformar casas para pessoas que não possuíam condições.
Zuino também participou ativamente na construção da Comunidade do Olho
D'água, realizando a doação do terreno onde foi construída a atual Capela de
Senhor dos Passos, em janeiro de 1997; participando do processo de criação da
Associação dos Produtores Rurais das Fazendas Canabrava e Olho d'Água, que
veio a ser concretizada em 2001; sendo, juntamente com seu amigo Ilço de
Nena, criador e organizador da cavalgada na comunidade; juntamente com seu
irmão Elpidio e outros amigos, quem primeiro fez a queima do Judas, que se
transformou numa grande festa; além de diversos outros feitos que continuam
vivos na memória da comunidade.
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IBIASSUCÊ: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DIVULGA RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO
O RAG 2021 FOI APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL EM REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26 DE MAIO. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

No dia 26 de maio a Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal de Assistência Social,
apresentou ao Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS), o Relatório Anual de Gestão (RAG)
2021, que foi aprovado pela Resolução CMAS nº
05/2022. No documento foi relatado o resumo
do trabalho realizado no município em 2021,
apurado a partir dos sistemas de informação e
demais registros sobre os serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais prestados.
O RAG trata também de informações sobre os
recursos financeiros e orçamentários que subsidiaram a assistência social em Ibiassucê no ano
de 2021, além de apresentar as novas medidas e
ações que foram implantadas e desenvolvidas com

o advento da pandemia, bem como o monitoramento das metas projetadas no município
de Ibiassucê pelo Plano Municipal de Assistência
Social (PMAS) 2018-2021 e o Plano Municipal
de Contingência da Assistência Social (PMCAS)
para o enfrentamento aos impactos da pandemia
de Covid-19.
O RAG é um instrumento de avaliação e
monitoramento fundamental para a construção de
uma política planejada, efetiva e de impactos positivos
no enfrentamento das situações de vulnerabilidade
e riscos sociais identificados. O documento foi
construído pela equipe da gestão municipal de
assistência social juntamente com coordenadores e
técnicos da rede socioassistencial, cujas experiências

práticas se estabelecem de forma relevante para o
processo de consolidação do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) no município de Ibiassucê,
além da oportunidade de analisar suas próprias
potencialidades e fragilidades, na busca pelo
aprimoramento da oferta dos serviços prestados para
os cidadãos de Ibiassucê, que sofrem com as
expressões das questões sociais presentes na
sociedade.
Com a divulgação do relatório no Diário Oficial
da Prefeitura de Ibiassucê a população passa a ter
acesso sobre todas as ações desenvolvidas em 2021
bem como os entraves e avanços, e também as
diretrizes que nortearam a política de assistência
social do município nesse período.

PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

FAÇA A VIDA SER PRAZEROSA. VIVA COM ALEGRIA
Nós, seres humanos, precisamos encontrar razões
para que possamos dizer para nós mesmos: eu sou
feliz. Somos seres que vão se construindo um pouco
por dia, por isso tornar-se melhor é uma tarefa diária.
Os não humanos não tem crises existenciais como
nós temos e nem se sentem perdidos quanto ao
sentido da vida, porque eles só têm um caminho a
seguir: ser o que eles são. Os animais não são
humanos porque nós também não somos animais.
Nós somos diferentes. Nós somos animais racionais.
Temos sentimentos.
O ser humano pode ser o ser humano que ele
quiser ser e também pode escolher viver de muitas
formas. Desejamos a alegria de viver e aqui é preciso
perceber a diferença entre o prazer e a alegria. Prazer

é algo que podemos buscar quando nós queremos,
por exemplo, se eu estou meio aborrecido, meio
entediado, quando o dia está meio chato, eu posso
pegar na geladeira uma boa cerveja gelada e assistir
a um bom filme e ter um momento de prazer.
O prazer está ao alcance da nossa mão. É claro
que nem sempre nós conseguimos o prazer desejado.
O prazer é algo que depende da nossa vontade, só
que o prazer é momentâneo. O que nos proporcionava o prazer passa a cansar. Uma cerveja e um
bom filme pode propiciar prazer, mas caixas de cerveja
e vários filmes seguidos acabam por enjoar, por gerar
uma sensação contrária e de desprazer.
Alegria não depende da nossa vontade. A gente
não fica alegre porque quer. A alegria tem a ver com

conquista ou com o modo de viver e ela não nos
cansa e nem enjoa. Quanto mais alegria, maior o
sentido da vida.
Quando estamos muito alegres, mesmo que muito
cansados, e com sono, fazemos de tudo para nos
mantermos acordados e prolongar esta alegria, por
isso alegria é diferente de prazer. A alegria é também
prazerosa. Momentos prazerosos são importantes, mas
não são suficientes para preencher a nossa vida com
aquela sensação de que vale a pena viver, de que as
lutas do dia a dia e as dificuldades valem a pena.
Por isso, é importante olhar para a nossa vida e
refletir: como vivo? Vivo de prazer apenas? Faço a
vida ser prazerosa de ser vivida, pois a vivo com
alegria? Vale a pensa fazer essas perguntas.
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GUAJERU: DIVULGADAS AS ATRAÇÕES
DO SÃO PEDRO DO PANASCO
A FESTA ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE JULHO.
(FOTO: INSTAGRAM / @PREFEITURADEGUAJERU)

Após dois anos sem ser realizado por causa da
pandemia da Covid-19, o São Pedro do Panasco
2022, que acontecerá entre os dias 02 e 04 de
julho, teve as atrações divulgadas nessa segundafeira (27) pela Prefeitura de Guajeru, organizadora
da festa que conta com parceria do Governo do
Estado, através da BahiaTursa. A abertura oficial dos

festejos juninos em Guajeru aconteceu dia 17 de
junho e teve shows de Kassya Lima, Michael
Magalhães e Luís Carlos Violeiro.
Entre as atrações para o São Pedro do Panasco
estão nomes de alcance nacionais e locais como
Rick Bahia, Bel Lima, Leleu de Zé Chico, Forró
Balancear, Edigar Mão Branca, Robério e seus

Teclados, Amado Batista, Kevi Jonny, Soró Silva,
Kenned, Robertinha, Beto Lima e Edinho de Lima.
"Sem dúvidas, mais do que nunca, esse será o
maior e melhor São João do mundo. Construímos uma
grade de programação especial, com artistas locais e
nacionais, e tudo que merecemos para tirar esse atraso
que a pandemia causou", informou o Prefeito.
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BRUMADO: COMANDANTE E ATIRADORES DO
TG PARTICIPARAM DA SESSÃO DA CÂMARA
O COMANDANTE DO TG 06-024, DE BRUMADO, DOUGLAS PAGANELA
PELISSARI, FEZ USO DA TRIBUNA LIVRE PARA FALAR SOBRE AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELO TIRO DE GUERRA. (FOTO: DIVULGAÇÃO)

Nessa segunda-feira (20), a Câmara Municipal de
Brumado realizou a 20ª Sessão Ordinária deste ano,
sob a presidência da vereadora Verimar do Sindicato,
que contou com apresentação e aprovação de Projetos
de Lei (PL) e de Resolução, além de dezenas de
indicações, que chegaram ao total de 500 neste ano.
A sessão também contou com a presença do
comandante do Tiro de Guerra (TG) 06-024, de

Brumado, Douglas Paganela Pelissari, e dos demais
atiradores. Pelissari fez uso da tribuna livre para falar
sobre as atividades desenvolvidas pelo TG. "É cada
vez mais necessário que os jovens participem desses
movimentos. No tiro de guerra, por exemplo, eles
aprendem muito sobre orgulho à pátria, que é tão
essencial atualmente", disse Pelissari.
Estiveram presentes a vereadora Lia Teixeira e os

vereadores Harley Lopes, Renato Santos, Vanderlei
Bastos Miranda (Boca), Rey de Domingão, Luiz Carlos
Palito, José Santinho, Amarildo Bomfim, Beto Bonelly,
João Vasconcelos, César Bar, Wanderley Nem, Tiago
Amorim e Rubens Araújo. A sessão completa pode
ser assistida no YouTube. A próxima sessão será
realizada na segunda-feira (27), após o recesso
junino, a partir das 18h30.
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ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE BRUMADO FORAM PREMIADOS
NA 6ª EDIÇÃO DO PRÊMIO EXPANTAXIM
PRÊMIO ESPANTAXIM 2020/21 VOLTADO ÀS CRIANÇAS DE 7 A 13 ANOS TEM
COMO OBJETIVO DESPERTAR O INTERESSE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PELO UNIVERSO DA LEITURA E ESCRITA. (FOTO: DIVULGAÇÃO)
O VI Concurso Nacional Literário Infantil - Prêmio
Espantaxim 2020/21, idealizado pela autora e
escritora Dulce Auriemo, divulgou os resultados finais
da edição: um total de 246 crianças e adolescentes,
na faixa etária de 7 a 13 anos, foram premiados por
seus textos, enviados nos formatos mensagem,
redação e poesia.
Esta edição foi lançada no princípio de 2020,
porém com a pandemia da Covid-19 e o lockdown, as
escolas tiveram que se reorganizar e adaptar suas aulas
e atividades para o formato remoto. Segundo Dulce
Auriemo, os organizadores do Concurso, visando não
prejudicar a participação das crianças e das escolas,
tiveram que prorrogar as datas para a entrega dos
trabalhos e a estenderam até 8 de dezembro de 2021.
"A cada edição cresce a participação de escolas e
crianças, mas com a pandemia o cenário era outro.
Entretanto, apesar das dificuldades recebemos o
surpreendente número de 3.300 trabalhos. A todos
os premiados e participantes vale o incentivo para que
continuem a fazer da leitura e escrita parte integrante
do seu dia a dia", afirma Dulce.
As obras contemplam 76 escolas públicas e
privadas, de 42 cidades e 15 estados brasileiros. A
VI Antologia do Prêmio Espantaxim 2020/21 contará
com a publicação dos textos de 41 vencedores, os
quais incluem 03 destaques: poesia, criatividade,
originalidade e 205 selecionados. "Consideramos
'vencedores' todos os trabalhos que farão parte da
VI Antologia, apesar de estarem divididos entre
vencedores e selecionados. São 246 trabalhos

escolhidos entre 3.300 recebidos", explica Dulce.
PR
ÓXIM
AS ET
AP
AS - Além de terem seus
PRÓ
XIMAS
ETAP
APAS
trabalhos publicados na VI Antologia - livro especial,
ilustrado, onde são publicados os textos originais,
com a letra dos pequenos escritores e, também, as
versões digitadas, após uma revisão - os vencedores
do Concurso recebem o Troféu Espantaxim,
especialmente criado em 2010 e que já se tornou
um cobiçado prêmio literário dedicado aos pequenos

escritores, e a coleção completa de livros e CDS do
Projeto Espantaxim.
Na cerimônia de entrega do VI Prêmio
Espantaxim todos os premiados, vencedores e
selecionados, receberão três exemplares da VI
Antologia e também o exclusivo boneco do
personagem Espantaxim - mascote do Prêmio. A
cerimônia deverá ser realizada ainda em 2022, em
São Paulo (SP), em data e local a serem definidos.

22 PREMIADOS SSÃ
ÃO ES
TUD
ANTES DE ESCOL
AS MUNICIP
AIS DE BRUM
ADO:
ESTUD
TUDANTES
ESCOLAS
MUNICIPAIS
BRUMADO:
Reda
çã
o - 1
1 e 1
2 anos:
Redaçã
ção
11
12
- Anna Clara Alves Pereira, da E. M. Profa. Maria
das Graças Assis Correia.
Mensagem - 7 e 8 anos:
- Mariza Costa Oliveira da E. M. Suzana Maria
Guimarães;
- Vitor Roan de Almeida Souza, da E. M. Suzana
Maria Guimarães.
Poesia - 7 e 8 anos:
- Davi Correia Souza Silva, da E. M. Suzana Maria
Guimarães.
Reda
çã
o - 9 e 1
0 anos:
Redaçã
ção
10
- Lahanna Vitória dos Anjos Oliveira, da E. M. Profa.
Scheilla Barreto Spínola Costa.
Poesia - 9 e 1
0 anos:
10
- Vitória Ribeiro dos Santos, da E. M. Profa. Joselita
Meira de Carvalho.
M ensa
gem - 1
1 e 1
2 anos:
ensagem
11
12
- Maria Clara da Rocha Patez, da E. M. Profa. Maria

das Graças Assis Correia;
- Michelle Leite de Souza Santos, da E. M. Oscarlina
Oliveira Silva.
Reda
çã
o - 1
1 e 1
2 anos:
Redaçã
ção
11
12
- Adriel Oliveira da Silva, da E. M. Oscarlina Oliveira
Silva;
- Heloísa Alves de Oliveira Santos, do Centro
Municipal de Educação Agamenon Santana
(CMEAS);
- João Victor de Souza Niza, da E. M. Profa. Maria
das Graças Assis Correia.
Poesia - 1
1 e 1
2 anos:
11
12
- Camilly Victória dos Santos Ramalho, da E. M. Profa.
Nice Públio da Silva Leite;
- Carlos Daniel Dias Silva, da E. M. Profa. Eny Novais
Mafra;
- Eric Santana Alves, E. M. Profa. Maria das Graças
Assis Correia;
- Karina Braz dos Santos, do Colégio Ana Rodriga

Teixeira;
- Maysa Vieira dos Santos, do Colégio Ana Rodriga
Teixeira;
- Maria Clara Amorim Santos, E. M. Prof. Clemente
Gomes;
- Samara Ferreira Oliveira Dantas, E. M. Profa. Clarice
Morais.
M ensa
gem - 1
3 anos:
ensagem
13
- Gustavo Ferraz Lima, do CMEAS;
Reda
çã
o - 1
3 anos:
Redaçã
ção
13
- Paola Matos Souza, da E. M. Profa. Clarice Morais.
Poesia - 1
3 anos:
13
- Davi Cruz Souza, E. M. Profa. Clarice Morais;
- Sara Kelly Lima Araújo, da E. M. Prof. Clemente
Gomes.

A relação completa de nomes, escolas,
cidades e Estados dos premiados pode
ser consultada no Site do Concurso;
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MERCADO DE SEABRA SERÁ REQUALIFICADO
O CONVÊNIO FOI FIRMADO ENTRE A SDR E A PREFEITURA DE SEABRA,
NESTA TERÇA-FEIRA (21), NA SEDE DA SDR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO
DA BAHIA, EM SALVADOR. (FOTO: DIVULGAÇÃO / SDR)

A população de Seabra passará a contar, em breve,
com um novo espaço de comercialização de produtos.
O anúncio aconteceu durante a assinatura do
convênio para a requalificação do Mercado Municipal
de Seabra, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Prefeitura de Seabra, nesta
terça-feira (21), na sede da SDR, no Centro
Administrativo da Bahia, em Salvador.
O Mercado Municipal será reformado e ampliado,
com recursos da ordem de R$ 3,7 milhões. O objetivo
é impulsionar o comércio de produtos e a agricultura
familiar, gerando mais conforto e segurança para
feirantes, comerciantes locais e regionais e para a
população em geral. Segundo o secretário da SDR,

Jeandro Ribeiro, a primeira etapa da reforma do
mercado de Seabra, que será totalmente requalificado,
inclui uma nova cobertura na frente do mercado,
para, em seguida, acontecer todo o processo de
requalificação do espaço interno. "Os mercados
municipais compõem uma estratégia de fortalecer a
agricultura familiar no local de venda, por isso o
Governo do Estado vem realizando essa ação em
mais de 150 mercados municipais, com mais de R$
100 milhões investidos. Essa é uma estratégia que
vem dando certo e vem sendo ampliada".
O prefeito de Seabra, Fábio Miranda, destaca que
a requalificação será de grande valia, já que Seabra
é uma cidade polo na Chapada. "Nós temos uma

feira muito movimentada, que funciona semanalmente, abraça toda a agricultura familiar e
movimenta não só Seabra, mas as cidades
circunvizinhas. Então, esse melhoramento, uma vez
que esse mercado foi construído há mais de 30
anos, vai trazer geração de renda e melhorar o
funcionamento do comércio local, sobretudo das
pessoas que sobrevivem da agricultura familiar".
O prefeito afirma que, seguramente, mais de duas
mil famílias serão beneficiadas, porque, segundo ele,
não só envolve as pessoas que estão ali na feira
vendendo, mas também outras, como os que atuam
no transporte de entrega de mercadorias e na venda
de outros produtos, entre outras famílias.
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MACAÚBAS: PM APREENDE CAMINHÃO
CEGONHA QUE TRANSPORTAVA CARRO ROUBADO
O BLOQUEIO FOI FEITO NA BA-156, TRECHO ENTRE BOTUPORÃ E MACAÚBAS.
O CAMINHÃO-CEGONHA VINHA DE SÃO PAULO. (FOTO: 4ª CIPM)
Policiais Militares da 4ª CIPM
recuperaram um carro com restrição de
furto/roubo na tarde dessa última quintafeira, 23. Segundo a PM-BA, por volta das
15h45, os policiais que estavam em
serviço receberam a informação de que
um carro furtado/roubado em São Paulo
estava em deslocamento, sento transportado por outro veículo, "devido as
características de velocidade do transporte", sentido Botuporã a Macaúbas. Os
PMs se deslocaram para a BA-156, onde
realizaram bloqueio a espera do veículo.
Momentos depois, dois caminhõescegonhas foram abordados, sendo que o
Chevrolet Onix, cor preta, com placa QOY0157, estava dentro de um deles. Após a
confirmação que esse carro estava com a
restrição de furto/roubo, os PMs conduziram o caminhão-cegonha, o veículo e o
condutor para à Polícia Civil, na sede da
Delegacia Territorial de Macaúbas, que
continuará com as investigações.

CAETITÉ ADERE AO ‘CIDADE EMPREENDEDORA’
EXPECTATIVA É CAPACITAR E PROFISSIONALIZAR JOVENS EMPREENDEDORES
Caetité é mais um a integrar o grupo de cidades
que participam do Programa Cidade Empreendedora
em 2022. Com mais de 50 mil habitantes, o
município vive um momento de muitas oportunidades
com grandes investimentos no setor de mineração.
Segundo Leonardo Américo Silveira, Secretário
Municipal de Relações Institucionais, participar do
programa é projetar o município para novos
empreendimentos e desenvolvimento econômico. "As
expectativas são as melhores possíveis, com a geração
de emprego e renda. A nossa gente bem cuidada é
a construção de uma melhor cidade para se viver",
destacou o secretário, complementando ainda que
essa é uma oportunidade de colaborar com a
capacitação da juventude de Caetité, com o foco no
empreendedorismo. "Nossa principal demanda é
profissionalizar capacitando e estimulando a
juventude a empreender. O programa ajudará na
desburocratização e na qualificação dos empreendedores", afirmou Silveira.
Para Josi Viana, gerente regional do Sebrae em
Vitória da Conquista, é importante que o ambiente
de negócios de Caetité esteja preparado para gerar
oportunidades para os pequenos negócios da cidade.
Por isso, o Programa Cidade Empreendedora

desenvolverá ações específicas levando em
consideração a realidade do município. "Atuaremos
em eixos estratégicos para o desenvolvimento local,
a partir dos pequenos negócios, como compras

governamentais, desburocratização, educação
empreendedora, inovação, sustentabilidade e a gestão
municipal a partir do desenvolvimento do
comportamento empreendedor", concluiu a gerente.

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

A NOVA MODELAGEM SOCIAL
A sociologia política tem sido a fonte para análise
dos fenômenos contemporâneos. Em seus imbricados
fios, veem-se os impulsos, os movimentos, os avanços
da globalização, enfim, a ruptura com a velha ordem
mundial.
Um pouco de história. Entre 1945 e 1989, logo
após a II Guerra e até a queda do Muro de Berlim,
vivíamos dentro de uma moldura desgastada. Quase
desabando da parede.
O ciclo de degradação teve como ingredientes
fenômenos que balançaram a vida econômica das
Nações, entre eles, as crises do petróleo, que puxaram
para baixo o crescimento, e a migração de polos
industriais para centros de custos menores e menos
sujeitos às crises políticas.
Com a debacle do sistema socialista, o neoliberalismo econômico deu um salto e os EUA
passaram a ser o centro de irradiação de ideários. A
globalização mostrou suas facetas, homogeneizando
e integrando processos, quebrando fronteiras
internacionais, impondo uma nova ordem. Que
atingiu em cheio modos de pensar e agir,
comportamentos sociais e políticos, movimentos das
margens da sociedade.
Os blocos econômicos formados, empuxados
pelos avanços das telecomunicações e sistemas de
transportes, ditaram suas conveniências, como a
presença mínima do Estado na economia, a redução
de gastos públicos, a tessitura do bem-estar social.
Nessa onda, emergiram fenômenos centrípetos,
ou seja, das margens para o centro, de lá para cá,
sob a alavanca de movimentos transformadores.
Exemplo é a Primavera Árabe, uma árvore que

multiplicou sementes no planeta, proporcionando
nova concepção na ordem da política e dos costumes.
Protestos e urros de revolta passaram a ser ouvidos
ali e aqui, disseminando a ideia de que a sociedade
queria ascender na escada da razão, sem perder a
emoção. A maré de protestos produziu uma
revolução no Oriente Médio e no continente
africano, puxando as populações para as ruas e
derrubando ditadores.
O alvo, expresso no discurso de rebeldia, foi
sempre a melhoria das condições de vida.
Nesse ponto, adiciono ao pano de fundo outros
acontecimentos, alguns bem descritos por Roger
Gérard Schwartzenberg em seu livro "Sociologia
Política": o declínio das ideologias, o arrefecimento
partidário, o arrefecimento das bases, o declínio dos
Parlamentos. Em paralelo, novos polos de influência
- sindicatos, associações, federações, grupos, núcleos,
setores e áreas - entraram na arena de luta pelo
poder.
Os eleitores, desconfiados da velha política,
procuraram novos barcos e remos para navegar na
desafiante travessia. Buscaram suas entidades de
referência - as organizações acima citadas. É este o
novo horizonte, onde se abre o Tempo das Paixões
Tristes, livro de François Dubet, um dos maiores
sociólogos da França.
Foco a lupa para o Brasil. Tristes trópicos, tristes
paixões. Gritos indignados, berros e palavras de baixo
calão, angústias, queima da floresta, desmatamento,
grileiros, posseiros, depredadores do meio ambiente,
máfias, comerciantes de drogas, mendigos e pessoas
sem teto, fome, 33 milhões padecendo de fome.

Uma Guernica, como se referiu o sociólogo
Antônio Lavareda, um expert em pesquisas, a um
dos meus textos na Folha de São Paulo. Essa devastada
paisagem, que retrata o país, encaixa-se no ciclo das
paixões tristes, descritas por Dubet, e que tem como
mecanismo gerador a agregação das pequenas
desigualdades.
A nova leitura social não mais leva em conta as
desigualdades coletivas, cujo modelo se ancora(va)
na divisão da pirâmide social em classes - topo rico,
classes médias e base pobre -, mas passa a considerar
desigualdades múltiplas e singulares. Dentro de uma
mesma classe, são diferentes as demandas, atitudes
e comportamentos dos componentes.
Referência significativa é a que se observa, por
exemplo, nos eleitores de Lula e Bolsonaro, onde
participantes das alas contrárias diferem em suas
ações do cotidiano e em sua expressão zangada e
cheia de virulência.
Significa que a sociedade, por meio de seus
núcleos, opina e clama por demandas. Movimentos
setoriais enchem as ruas, amparados em discursos
focados em demandas de gênero, raças, opções
sexuais, etnias, salários, liberdade de expressão.
Os populistas se aproveitam dos estoques de ódio
para enfeitar a glorificação. Vestem o manto do pai,
do irmão protetor, do amigo, do Salvador da Pátria.
Em suma, tentam substituir a falta de carisma por
populismo. E assim, a personalização do poder abre
os espaços do fulanismo/beltranismo na esfera
político-partidária.
Os desiguais de uma mesma classe social
decidirão o pleito.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44
ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 012/2022 - 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° 003/2022, ADJUDICA o objeto
- Contratação de serviços de filmagens e transmissão ao vivo via REDE SOCIAL e WEB TV, das sessões legislativas ordinárias
e extraordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu, conforme especificações do termo de referência - à empresa:
JAIRO DE OLIVEIRA SILVA - WEB TV ITUAÇU, inscrita no CNPJ: 44.588.858/0001-94, menor preço cotado no valor global de
R$ 16.660,00 (dezesseis mil e seiscentos e sessenta reais) até 31 de dezembro de 2022. Ituaçu - Bahia, 15 de junho de 2022.
Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 - 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° 012/2022, torna público que foi homologado o resultado do
Pregão Presencial nº 003/2022 - Contratação de serviços de filmagens e transmissão ao vivo via REDE SOCIAL e WEB TV,
das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu para a participante: JAIRO
DE OLIVEIRA SILVA - WEB TV ITUAÇU, inscrita no CNPJ: 44.588.858/0001-94, menor preço cotado no valor global de R$
16.660,00 (dezesseis mil e seiscentos e sessenta reais) até 31 de dezembro de 2022. Ituaçu - Bahia, 15 de junho de 2022. JOSÉ
CESAR WANDERLEY BRITO - Presidente da Câmara de Ituaçu
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2022 - MODALIDADE LICITATÓRIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. CONTRATANTE:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITUAÇU. CNPJ: 63.170.468/0001-44. CONTRATADO: JAIRO DE OLIVEIRA
SILVA - WEB TV ITUAÇU. CNPJ: 44.588.858/0001-94. OBJETO: Contratação de serviços de filmagens e transmissão ao vivo
via REDE SOCIAL e WEB TV, das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de
Ituaçu. VALOR GLOBAL: R$ 16.660,00 dezesseis mil e seiscentos e sessenta reais), VALOR MENSAL: R$ 2.380,00 (dois mil
e trezentos e oitenta reais). DATA DE ASSINATURA: 15 de junho de 2022. VIGÊNCIA: Da data de assinatura até o dia 31 de
dezembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00
EXTRATO DO ATO DE RATIFICAÇÃO - Conforme Processo Administrativo nº 010/2022; Dispensa 006/2022, acolho o Parecer
Jurídico da Assessoria Jurídica e Parecer da Comissão de Licitação, RATIFICO o presente termo para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, autorizando a contratação com: LIVRAMENTO CLIMATIZACAO LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, devidamente escrita no CNPJ nº 15.548.853/0001-30, com sede na Av Lindemberg Cardoso, Nº 371, Bairro Taquari,
Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção de ar condicionados com fornecimento de peças. Valor da Contratação: R$ 12.000,00 (doze mil reais). Livramento
de Nossa Senhora, 21 de junho de 2022. Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - O Presidente Da Câmara De Vereadores, no uso de suas atribuições legais e
em conformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve homologar a decisão da Comissão
Permanente de Licitação referente ao Processo Administrativo nº 010/2022; Dispensa nº 006/2022. Contratada: LIVRAMENTO
CLIMATIZACAO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 15.548.853/0001-30, com sede na
Av. Lindemberg Cardoso, Nº 371, Bairro Taquari, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Contratação
de empresa para prestação de serviços de manutenção de ar condicionados com fornecimento de peças. Valor da Contratação:
R$ 12.000,00 (doze mil reais). Livramento de Nossa Senhora, 21 de junho de 2022.
Ronilton Carneiro Alves - Presidente da Câmara de Vereadores.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2022 - Processo Administrativo n° 010/2022; Dispensa n° 006/2022. Contratante: Câmara
de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, CNPJ nº 16.415.127/0001-01. Contratada: LIVRAMENTO CLIMATIZACAO
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente escrita no CNPJ nº 15.548.853/0001-30, com sede na Av. Lindemberg
Cardoso, Nº 371, Bairro Taquari, Livramento de Nossa Senhora - Bahia, CEP: 46.140-000. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de manutenção de ar condicionados com fornecimento de peças. Valor da Contratação: R$ 12.000,00
(doze mil reais). Vigência: 21/06/2022 à 31/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 - Ref.: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de máquinas
pesadas diversas, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, deste município,
conforme condições e especificações constantes no Edital e seus anexos. A Prefeitura Municipal de Caculé, através de
seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 03/2022, torna público para conhecimento dos interessados,
que foi realizada correção no Aviso e Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 024/2022, assim como se segue: No Aviso
de Licitação publicado nas Edições: Nº 2093 (Diário Oficial do Município); Nº 23.435 (Diário Oficial do Estado da Bahia);
Nº 110 (Diário Oficial da União); Correio (Jornal de Grande Circulação), todas veiculadas na sexta-feira, 10 de junho de 2022,
bem como no Edital de Licitação, no tocante ao identificador (ID) do respectivo procedimento licitatório: Onde se lê:
900028765. Leia-se: 946002. Tendo em vista que a correção supracitada não interfere na elaboração das propostas, não
havendo também, alteração no rol de documentos de habilitação, fica determinada a republicação do Edital com as correções
e a manutenção dos prazos para apresentação das propostas, em atenção aos princípios da publicidade, da vinculação ao
instrumento convocatório e da isonomia, ocorrendo o referido procedimento licitatório no dia 29/06/2022, em sessão pública
eletrônica, com disputa a partir das 09h00min, por meio do site www.licitacoes-e.com.br/. Caculé - BA, 21 de junho de 2022.
Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 - 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 a REPUBLICAÇÃO
do Pregão Presencial nº 016/2022, que seria realizado em 30 de junho de 2022 às 14h00min, tendo como objeto a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria com a alimentação e manutenção do
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) do e-SUS, com disponibilização de sistema pela contratada, conforme especificações
constantes no Edital e seus anexos, em virtude de alteração no ato convocatório, face a impugnação parcialmente procedente,
sendo o prazo, portanto, reaberto para o dia 11 de julho de 2022, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. 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 E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 28 de junho de 2022. Pregoeiro: Breno Calasans
Costa Ribeiro.
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE REMANESCENTE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 - A Prefeitura Municipal
de Caculé, em conformidade com o art. 4º da Lei 10.520/2002, torna público aos interessados, e em especial aos participantes
do Pregão Presencial nº 023/2021, que, tendo em vista que a empresa vencedora do Lote 03 do referido processo licitatório,
conforme especificações constantes na Ata de Registro de Preço nº 050/2021, solicitou desistência amigável junto a esta
administração, que CONVOCA, num prazo de três dias úteis, o licitante remanescente, na ordem de classificação, DANUBIO
COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 06.114.043/0001-84, classificada em
segundo lugar do Lote 03, do certame. Desde já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital
do referido processo, bem como a proposta de preço reformulada do Lote remanescente, para após comprovação dos
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requisitos de habilitação, analisada a proposta e demais documentos complementares, proceder a assinatura de Ata de
Registro de Preços/Contrato. A contratação se dará nas mesmas condições propostas no certame, inclusive quanto aos
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Caso não aceite será convocado(a) o(a) terceiro(a) classificado(a)
e assim sucessivamente até a conclusão do processo. 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.
Outros atos referentes a este processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé - Bahia, 30 de junho de 2022.
Breno Calasans Costa Ribeiro - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
CNPJ 13.922.588/0001-82
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - O Pregoeiro de Ibicoara realizará o Pregão Presencial nº 017/
2022 - objeto - contratação de empresa do ramo de assessoria, consultoria e capacitação para prestar serviços de planejamento,
desenvolvimento, implantação, execução, monitoramento e suporte de plataforma de Governo Digital com a finalidade fazer a
gestão de políticas finalísticas e administrativas e para o trâmite de processos administrativos eletrônicos. Abertura no dia 06
de julho de 2022 às 09:30. Edital e inf das 08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou pelo email: licitacaoibicoara2124@gmail.com.
Ibicoara-Bahia, 20 de junho de 2022. Renan Pires Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 - O Pregoeiro de Ibicoara realizará o Pregão Presencial SRP nº
018/2022 - objeto - registro de preços para a contratação de empresa especializada nos serviços de veiculação: Spot em rádio
AM e/ou FM, TV, produção e gravação de spot, veiculação de avisos em carros de som, e apresentação de eventos em geral,
visando suprir as necessidades de trabalho junto às Secretarias. Abertura no dia 06 de julho de 2022 às 11:00. Edital e inf das
08:00 às 12:00, pelo tel: (77) 3413-2199 ou pelo email: licitacaoibicoara2124@gmail.com. Ibicoara-Bahia, 20 de junho de 2022.
Renan Pires Silva - Pregoeiro.
ERRATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - Tendo em vista que a visita técnica que consta no edital não é opcional,
para resguardar a Entidade Contratante e ainda que houve erro material na redação da Declaração de visita: Onde se Lê: I Declaração de que o representante da empresa visitou o local da obra e que está ciente de todas as condições para a realização
dos serviços que serão prestados, de acordo com o modelo do Anexo X constante no anexo do Edital. (Documento opcional).
Pode ser substituído por declaração de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Ibicoara. Lê-se: I - Declaração de que o representante da
empresa visitou o local da obra e que está ciente de todas as condições para a realização dos serviços que serão prestados,
de acordo com o modelo do Anexo X constante no anexo do Edital. Demais dados permanecem inalterados. Renan Pires Silva
- Presidente da CPL.
ERRATA EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - Tendo em vista que a visita técnica que consta no edital não é opcional,
para resguardar a Entidade Contratante e ainda que houve erro material na redação da Declaração de visita: Onde se Lê: I Declaração de que o representante da empresa visitou o local da obra e que está ciente de todas as condições para a realização
dos serviços que serão prestados, de acordo com o modelo do Anexo X constante no anexo do Edital. (Documento opcional).
Pode ser substituido por declaração de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município de Ibicoara. Lê-se: I - Atestado de visita fornecido pela Contratante,
atestando que o representante da empresa visitou o local da obra e que está ciente de todas as condições para a realização dos
serviços que serão prestados. Demais dados permanecem inalterados. Renan Pires Silva - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 011/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de preços
destinado a eventual e futura aquisição de peças destinados a máquinas pesadas, conforme edital e anexos. Data: 05/07/2022.
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 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, 20 de Junho de 2022. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO DIRETA - O Município de
Jacaraci/BA, torna público aos interessados, que nos termos do art. 75, II, § 3º da Lei nº 14.133/2021, estará recebendo de
adicionais interessados do ramo pertinente ao objeto da contratação, por e-mail ou protocolo presencial em sua sede, entre os
dias 30/06/2022 ao dia 05/07/2022, proposta de preços, para dispensa de licitação, pelo menor preço ofertado, para contratação
de empresa para o fornecimento de bombas destinadas a estação de tratamento de água objetivando atender o abastecimento
de água potável em comunidades rurais do Município de Jacaraci/BA. A documentação inerente a habilitação jurídica, regularidades
fiscais e trabalhistas, deverá ser apresentada após aceitação da proposta de preços. O Termo de Referência encontra-se
disponível no Diário Oficial do Munícipio. O e-mail de contato para fins de recebimento das propostas é o:
licitacao@jacaraci.ba.gov.br, número de telefone para contato: (77) 3466-2151. A contratação será regida pela Lei nº 14.133/
2021. Jacaraci/BA, 29 de junho de 2022. JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 006-06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140/2022 - O
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº 14.106.561/0001-84, de
acordo o disposto na Lei nº 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 13/
07/2022, 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:
Construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde, para 01 (uma) Equipe de Saúde da Família e 01 (uma) Equipe de Saúde Bucal,
a ser construído no Povoado de Poço Dantas, Zona Rural, Município de Malhada de Pedras, de acordo com o Convênio nº 059/
2022, firmado entre o Município e o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB / Fundo
Estadual da Saúde - FES-BA, 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 encontrase disponível no Diário Oficial do Município: http://www.malhadadepedras.ba.io.org.br/. Malhada de Pedras, 23 de junho de
2022. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016-06/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2022 - 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 08/07/2022, 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 016-06/2022, do tipo MENOR PREÇO com fito específico de realizar Contratação de empresa
para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento de um
sistema informatizado, via internet e celular, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas 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. "947705". O edital e outros anexos estão disponíveis para
download no Licitações-e. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito.
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