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PREFEITURA DE PARAMIRIM DIVULGA 'INFORMATIVO'
APÓS RUMORES SOBRE NOVA MORTE POR CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Paramirim,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, divulgou um 'Infor-
mativo' esclarecendo rumores
sobre a causa da morte de uma
mulher, no dia 17/06, que
estava internada na UTI de um
Hospital de Referência no
município de Conquista.

Segundo as informações
da Prefeitura, a paciente havia
sido notificada como suspeita
de COVID-19 no dia 11/06,
tendo sido feito no mesmo dia
um teste rápido, que deu
resultado negativo. Mesmo
diante do resultado negativo,
a paciente foi transferida para
a UTI em Vitória da Conquista,
devido ao seu estado de
saúde. Além do teste rápido,
a Secretaria Municipal de
Saúde coletou amostra e
enviou ao LACEN, que no dia
15/06 divulgou o resultado,

atestando que a paciente não
estava infectada com o novo
coronavírus (COVID-19). A
família foi informada do
resultado, assim como a
unidade onde a paciente
estava internada.

Ainda segundo infor-
mações da Prefeitura, no dia
17, a paciente evoluiu a óbito,
mas no seu atestado a causa
da morte não consta como
sendo COVID-19. "Pedimos
encarecidamente mais respon-
sabilidade na publicação e
transmissão de notícias por
parte dos órgãos de imprensa
e sociedade para que não se
aumente ainda mais a dor dos
familiares. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde se solidariza
com os familiares nesse mo-
mento de profunda dor e
consternação", destaca o
'Informativo' da Prefeitura.

Ainda segundo informações da Prefeitura, no dia 17, a paciente evoluiu a óbito, mas no seu atestado
a causa da morte não consta como sendo COVID-19 (Foto: reprodução/internet).

RUI COSTA ADIA VOLTA ÀS AULAS DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO PARA O DIA 06 DE JULHO
Eventos com mais de 50

pessoas e aulas nas unidades
de ensino das redes pública e
privada seguem proibidos em
todo o território estadual por
pelo menos mais 15 dias. A
novidade foi anunciada pelo
governador Rui Costa, no fim
da tarde desta sexta-feira (19),
durante a live que faz para
atualizar os números do novo
coronavírus na Bahia. O
decreto n° 19.586, que deter-
mina a proibição das ativida-
des e venceria neste domingo
(21), ficará em vigor até o dia
6 de julho. "Atualmente, a
Bahia registra 43.922 casos
com 22.028 ativos, 20.589
curados e 1.305 óbitos, bem
como 1.300 leitos ocupados,
chegando a 75% de ocupação.
São números que deixam a

"A Bahia [está] em uma situação melhor do que a de outros estados, mas não se pode vacilar. Não
podemos abaixar a guarda. Por isso, o decreto precisa ser renovado."

Bahia em uma situação melhor
do que a de outros estados,

mas não se pode vacilar. Não
podemos abaixar a guarda. Por

isso, o decreto precisa ser
renovado", explicou Rui.

O decreto proíbe todas as
atividades que envolvem
aglomeração de pessoas, como
eventos desportivos - inclusive
jogos de campeonatos de
futebol, profissionais e amado-
res -, religiosos, shows, feiras,
apresentações circenses, even-
tos científicos, passeatas, aulas
em academias de dança e
ginástica, bem como abertura
e funcionamento de zooló-
gicos, museus, teatros, dentre
outros. O decreto também
engloba a suspensão do
transporte coletivo intermuni-
cipal em cidades baianas com
registros recentes de casos da
Covid-19. O governador ainda
contou que, na próxima terça-
feira (23), o Estado começará
uma nova etapa no monito-
ramento da Covid-19.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O ser humano carrega consigo a insaciedade. Tudo o
que faz pode satisfazer, mas não completamente. Queremos
sempre mais. Não queremos que a situação piore. Se está
bom, queremos que o bom permaneça e que o amanhã
seja melhor. Difícil é suportar os retrocessos, as perdas, as
crises que nos fazem perder dinheiro, as baixas na produção
e no rendimento da empresa. Queremos, ao contrário, o
mais, o melhor, o progresso.

Esse "mais" é a insaciedade que nos habita. Queremos
a plenitude. Desejamos algo infinito e melhor. Isso, porém,
por vezes nos sobrecarrega. Se temos um bom resultado
no trabalho, queremos mais. Se a empresa teve sucesso
com o produto, queremos que continue e fazemos tudo
para abrir novos mercados. Queremos descobrir outros
produtos que vendam bem. Se a empresa pagou seus
financiamentos, queremos investir mais para crescer e
aprimorar a produção e a venda.

Isso para muitos passa a ser um peso. A insaciedade
sobrecarrega a pessoa e ela não consegue encontrar a paz.
Para alguns fazer mais dívidas é apenas assumir mais um
dos processos necessários da administração. Outros, porém,
não conseguem suportar as dívidas. Investiram, mas perdem
o sono e a paz. Não foram acostumados com esses
procedimentos. Nasceram numa família onde não se fazia
dívidas. Não pagar as dívidas sempre significou manchar a
reputação. Para pessoas assim o novo investimento se torna
um peso muito grande. Eles querem crescer, mas ao investir
não levam em conta sua história de vida e seu jeito de
encarar a vida.

É nessa hora que a insaciedade sobrecarrega. Exemplos
mais simples disso ocorrem quando não fico satisfeito com
os resultados que obtive no concurso, ou nas vendas, ou
no desempenho no trabalho. Temos alguns impulsionadores
mentais dentro de nós que nos trazem a ideia: você precisa
ser melhor; você precisa ganhar mais; você pode alcançar
um resultado mais positivo.

Claro, precisamos avançar sempre. Nisso a vida se torna
dinâmica e flui. No entanto, precisamos perceber em que
intensidade a nossa insaciedade nos sobrecarrega. Se
estivermos sempre carregados demais, precisamos largar
algumas ideias que nos machucam e adoecem.

Pensemos nisso.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

INSACIÁVEIS E
SOBRECARREGADOS

BRUMADO: XILOLITE DOA 1.000
MÁSCARAS N95 PARA PREFEITURA

A Xilolite doou ao muni-
cípio de Brumado 1 mil más-
caras N95. O material foi
entregue por representantes
da empresa ao secretário
municipal de saúde, Cláudio
Soares Feres, na manhã da
sexta-feira (19). As máscaras
serão utilizadas pelos profis-
sionais de saúde que atuam
na linha de frente do combate
à Pandemia do Coronavírus. O
secretário fez questão de
agradecer ao gesto, funda-
mental para garantir a segu-
rança dos profissionais e incre-
mentar as ações de enfrenta-
mento à Covid-19 na cidade.

CAETITÉ: PREFEITURA EMITE NOTA
DE PESAR PELO FALECIMENTO DO

VEREADOR CLÁUDIO BORGES
A Prefeitura de Caetité

emitiu, neste domingo, dia 14,
Nota de Pesar pelo falecimento
do Vereador Cláudio Borges,
ocorrido na tarde de domingo.
Além da nota, a prefeitura
também decretou luto oficial de
3 dias no município. Confira
abaixo a nota na integra.

"É com extremo pesar que
o Prefeito Aldo Gondim e a
Vice-Prefeita Dra. Kelly, em nome
da população de Caetité, se
solidarizam com os familiares
e amigos e manifestam profun-
do pesar pelo falecimento do
Vereador Cláudio Borges,
ocorrido na tarde deste domin-
go (14) no distrito de Brejinho
das Ametistas, onde residia.

Cláudio Borges já estava
em seu terceiro mandato como
vereador e deixa como legado

uma belíssima trajetória marca-
da pela superação, pelo traba-
lho comunitário, respeito ao
próximo e grande dedicação
à família, aos amigos e à vida
pública. O seu amor pelo
distrito de origem - Brejinho
das Ametistas - marcou sua
trajetória política, tragicamente
interrompida.

Não há palavras para des-
crever o grande choque que tal
notícia provocou nos corações
daqueles que o conheciam e,
especialmente, puderam com ele
privar de parte de sua jornada.
Que Deus possa levar conforto
ao coração de todos os fa-
miliares e amigos, neste mo-
mento de dor".
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PREFEITURA DE GUANAMBI E COOTAEG ACERTAM
DETALHES DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

Na última terça-feira (16), o
prefeito Jairo Magalhães esteve
reunido com a Presidente da
Cooperativa de Trabalho dos
Agentes Ecológicos de Gua-
nambi (COOTAEG), Luiza San-
tana, e com a representante da
Consultoria Ambiental, Fabiana
Araújo, para discutir sobre a
parceria entre o poder público
e a entidade. Na reunião ficou
definido a implantação da
coleta seletiva no município terá
início nos bairros Brindes, Bom
Jesus e Bela vista.

Nos próximos dias, a
COOTAEG estará instalando
os Pontos de Entrega Volun-
tária (PEVs), nos quais deverão
ser depositados apenas resí-
duos recicláveis, que serão
recolhidos periodicamente. A

Os termos foram definidos em reunião realizada na tarde da última terça-feira (16), entre o prefeito
e a presidente da Cooperativa. (Foto: Divulgação)

parceria também promoverá
campanhas de educação am-
biental nos meios de comu-
nicação e junto aos mora-
dores. "É importante ressaltar
que para obter um resultado
satisfatório é necessário a
participação de todos. Por isso,
solicitamos que a sociedade,
de forma geral, ajude neste
importante trabalho", destaca o
Prefeito Jairo.

A reunião também contou
com a presença dos Secretários
Municipais de Infraestrutura e
de Agricultura e Meio Am-
biente, Marco Antônio e Jaime
Bastos, respectivamente, além
do Diretor do Departamento
de Meio Ambiente, Lailton
Câmara, e da Engenheira
Jorgiane Gomes.

CAETITÉ: HOSPITAL DO CÂNCER SERÁ ENTREGUE
AINDA NESTE MÊS DE JUNHO, DIZ RUI COSTA

Na terça-feira (16), o
Governador Rui Costa anun-
ciou que o Hospital do Câncer
de Caetité, a Unacon, será
entregue para a população
ainda neste mês de junho. O
Governador disse ainda que
além do tomógrafo, estão
chegando outros equipamen-
tos e que a Unacon de Caetité
atenderá pacientes acometidos
de casos de câncer de toda
região. O anúncio foi feito em
live, transmitida pelas redes
sociais do Governador. No
dia 02 deste mês, a unidade,
que teve suas obras aceleradas
inicialmente para ser transfor-
mada num Hospital de Emer-
gência para a Covid-19, rece-
beu os primeiros equipamentos.
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POÇÕES: PROJETO PARCERIA FORTE DISTRIBUI 7 MIL
MUDAS DE MANDIOCA PARA AGRICULTORES FAMILIARES

Em Poções, no sudoeste
baiano, uma parceria entre a
Prefeitura Municipal e o Go-
verno do Estado, através do
Projeto Parceria Forte, distribuiu
aproximadamente 7 mil mu-
das de mandioca para famílias
de comunidades rurais do
município. Além da distri-
buição, a ação também contou
com a criação de vários
maniveiros.

O secretário municipal de
agricultura, Cal Meira, explicou
que o objetivo da iniciativa "é
de melhorar a qualidade e a

produtividade da mandioca
para os pequenos agricultores.
O incentivo da Prefeitura de
Poções, através do nosso
prefeito Leandro Mascarenhas,
é da produção até o bene-
ficiamento, acreditando no
mercado promissor da man-
diocultura, visto que no setor
alimentício, por exemplo, é
utilizada em produtos como
biscoito, pão, pudim, sorvete,
entre muitos outros. Esses
maniveiros, além de mudas,
são para produção de grande
escala dos produtores rurais".

GOVERNO DE GUAJERU MUDA LOCAL E ESTABELECE
REGRAS QUE GARANTEM FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE

A Prefeitura de Guajeru,
em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde vem
adotando uma série de medi-
das de enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus
(COVID-19). Entre as medidas
adotadas está a mudança da
Feira Livre, que passou a ser
realizada no Campo de Futebol
Society e na Quadra Polies-
portiva localizada na Praça Luiz

A mudança de local teve como objetivo garantir o correto
distanciamento entre as barracas, bem como mais espaço para a
população durante as compras (Foto: reprodução/Facebook).

Cabral. A mudança de local
teve como objetivo garantir o
correto distanciamento entre
as barracas, bem como mais
espaço para a população que
faz suas compras na Feira Livre.
Além do distanciamento entre
as barracas, está sendo adota-
do o controle de acesso da
quantidade de pessoas, guar-
das municipais estão contro-
lando a entrada e saída no

espaço, com distribuição do
álcool em gel para higienização
e máscaras, reduzindo assim
o fluxo maior de pessoas no
mercado de carnes e de cerais
na praça da feira.

"Confesso que no começo
fiquei em dúvida se iria gostar
do novo lugar. Desde que me
conheço por gente, indo a

mesma feira toda segunda...
Mas, pra minha grande sur-
presa, eu não senti diferença.
Foi quando percebi que o
importante não é o lugar e sim
as pessoas. Eu vi os rostos
conhecidos e o mesmo baru-
lho que a nossa feira tem. E o
melhor, eu me senti segura,
com todos de máscaras e

usando o tal do álcool em gel",
afirmou uma moradora de
Guajeru, que preferiu não se
identificar.

Em uma Rede Social, o
Prefeito Gil Rocha comentou
a mudança da Feira Livre:
"Conforme as novas orienta-
ções do Decreto Municipal,
que editamos no último dia
04/06, realizamos a mudança
e adequação da Feira Livre, que
há duas segundas-feiras está
sendo realizada no campo de
Futebol Society e na Quadra
Poliesportiva situada na Praça
Luiz Cabral. Nosso principal
objetivo é proteger a vida de
nossa população e manter o
abastecimento dos gêneros
alimentícios, respeitando as
orientações dos órgãos de
saúde", destacou.
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IBIASSUCÊ: PREFEITURA INSTALA TOTENS COM
ÁLCOOL EM GEL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

AUGUSAUGUSAUGUSAUGUSAUGUSTTTTTO JAO JAO JAO JAO JACKCKCKCKCKSONSONSONSONSON

A Prefeitura de Ibiassucê,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, instalou totens de
álcool em gel 70% nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) da
cidade. Os totens possuem um
pedal, que ao ser pressionado
faz a dispensação do produto.
O usuário pode acessar o totem
de forma totalmente segura, sem
tocar com as mãos no equipa-
mento. A instalação dos totens
auxilia na higienização da
população que busca atendi-
mento no serviço da saúde,
garantindo a sua segurança e
a dos servidores, reduzindo a
possibilidade de contaminação
e transmissão em decorrência
da Covid-19.

Os totens auxiliam na higienização da população que busca atendimento no serviço da saúde, reduzindo a contaminação e transmissão
da Covid-19. (Foto: Divulgação)

POÇÕES: FAMÍLIAS SÃO
BENEFICIADAS COM
ARAÇÃO DE TERRAS

Em Poções, agricultores familiares da zona rural estão
sendo beneficiados pelo programa de aração de terras.
"Através do preparo de solo, estamos fomentando a produção
agrícola, proporcionando melhorias no plantio e manejo com
a terra, fazendo com que essas famílias possam ter um
incremento da renda", explicou o secretário de agricultura,
Cal Meira.

O serviço, realizado pela equipe da Secretaria Municipal
de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário,
já alcançou 40 produtores rurais da região de Mulungu, na
zona rural de Poções.

O serviço já alcançou 40 produtores rurais da região de Mulungu,
na zona rural de Poções. (Fotos: Divulgação)

BRUMADO: DESEMBARGADORA
DETERMINA FECHAMENTO DO
COMÉRCIO NÃO ESSENCIAL

Em decisão proferida nesta
terça-feira, dia 16, a Desembar-
gadora Cynthia Maria Pina
Rezende acolheu um Agravo
de Instrumento proposto pela
Defensoria Pública do Estado
da Bahia e determinou liminar-
mente (tutela antecipada) o
fechamento, em Brumado, dos
comércios não essenciais.

A decisão afeta, entre
outros ramos de atividade: lojas
de conveniências, café, feiras
livres, distribuidora de bebida,
lojas de produtos, templos
religiosos, salões de beleza,
barbearia, academias e similares,
bares, restaurantes, comércio em
geral, varejista ou atacadista.

"Diante de tais conside-
rações, CONCEDO a tutela
antecipada para suspender a
eficácia da decisão recorrida,
suspendendo, por conse-
guinte, os efeitos dos artigos
indicados dos Decretos nº
5.259/2020, nº 5.262/
2020 e nº 5266/2020, até

ulterior deliberação deste juízo,
sob pena de pagamento de
multa diária de R$5.000,00
(cinco mil reais), limitada a R$
50.000,00 (cinquenta mil
reais)", decidiu a Desembarga-

dora em sua sentença. Se-
gundo informações obtidas
pelo site Sertão Hoje, a Pre-
feitura de Brumado e a CDL já
estão analisando a sentença
e devem recorrer da decisão.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE REMARCAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2020 - A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a remarcação da data de abertura dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 015/2020, tipo
menor preço global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços fotográficos com imagens
aéreas, realizadas através de veículo tipo drone com resolução mínima de 4K , impressão e moldura "Premium Superior" com
vidro no tamanho 135mm x 70mm com disponibilização de todos os arquivos digital em Ultra HD 4K sem reservas de direitos
autorais. A presente remarcação justifica-se pela paralisação das atividades presenciais da Câmara de Vereadores de Brumado,
entre os dias 15/06/2020 a 21/06/2020, por causa do crescente número de casos positivados e óbito no Município de Brumado.
A sessão de abertura, fica redesignada a data da reunião para abertura dos envelopes do Pregão Presencial n.º 015/2020 para
o dia 08 de julho de 2020, às 09:00 (nove) horas, que será realizada na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias
Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-BA. O Edital Convocatório, em sua integralidade e sem custo, está
disponível na sede desta Casa Legislativa, das 8:00 às 14:00 horas. Brumado-BA, 15 de junho de 2020. SALETE VIANA
NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2020 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço Global, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços fotográficos com imagens aéreas, realizadas através de veículo tipo drone com resolução
mínima de 4K , impressão e moldura "Premium Superior" com vidro no tamanho 135mm x 70mm com disponibilização de todos
os arquivos digital em Ultra HD 4K sem reservas de direitos autorais. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível
na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas.
A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 26 de junho de 2020, às 09:00 horas, no endereço supramencionado.
Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 - 8601. Brumado-BA, 10 de junho
de 2020. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

PORTARIA Nº.055, DE 15 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a redefinição de data e horário de Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Vereadores de Brumado, na forma a seguir indicada. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, regimentais e CONSIDERANDO,a portaria nº. 054 de 12
de Junho de 2020, que dispõe sobre a paralisação das atividades presenciais na Câmara de Vereadores; CONSIDERANDO,
que a Câmara de Vereadores de Brumado, ainda não possui a tecnologia necessária e adequada para realização das Sessões
Ordinárias por meio de Videoconferência; CONSIDERANDO, que os trabalhos do Legislativo não podem ficar paralisados em
meio a pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), adotando medidas de prevenção ao contágio; R E S O L V E: Art. 1º -
Remarcar a Sessão Ordinária do dia 15 de Junho de 2020 (segunda - feira), às 18:30 horas, para o dia 16 de Junho de 2020 (terça
- feira), às 08:00 horas. I -Somente será permitido o acesso à Sessão Ordinária: dos 13 (treze) Vereadores que compõe a
Edilidade, Procurador Jurídico e Secretária Geral; II -  Fica mantida a pauta da Sessão Ordinária na íntegra; Art. 2º- Esta Portaria
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 15 de Junho de 2020. Ver.
LEONARDO Q. VASCONCELOS - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

PORTARIA Nº 056, DE 18 DE JUNHO DE 2020 - Dispõe sobre a manutenção do feriado do dia 24 de Junho de 2020 (feriado de
São João) no Município de Brumado/BA, conforme Lei Municipal nº 1.215 de 17 de junho de 1999, na forma a seguir indicada.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, regimentais e CONSIDERANDO,que o Prefeito Municipal, através do Decreto nº 5.280, de 23 de maio de 2020, antecipou
o feriado do dia 24 de junho de 2020 para o dia 26 de maio de 2020; CONSIDERANDO, que o Prefeito usurpou as funções do
Legislativo na publicação do Decreto nº 5.280, de 23 de maio de 2020, antes de autorização Legislativa; CONSIDERANDO,que
a matéria, objeto do decreto em questão, não se trata de competência do Executivo e sim do Legislativo; CONSIDERANDO,
que não houve autorização do Legislativo, a fim de tornar legal a antecipação do feriado em comento; CONSIDERANDO,que
o Executivo enviou ao Legislativo o Projeto de Lei nº 015/2020, visando dar legalidade a sua conduta ilegal; CONSIDERANDO,
que o Projeto de Lei nº 015/2020 (que referendava o decreto nº 5.280, de 23 de maio de 2020), foi rejeitado pela maioria absoluta
dos Edis que compõe a Casa Legislativa de Brumado; R E S O L V E: Art. 1º -Fica mantido o feriado do dia 24 de Junho de 2020
(São João) em todo território Municipal, conforme Lei nº. 1.215, de 17 de junho de 1999. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Gabinete da Presidência
da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da Bahia, em 18 de Junho de 2020. LEONARDO QUINTEIRO
VASCONCELOS - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2020 - A Comissão Permanente de Licitação de Poções
- Bahia, com base no art. 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 158/2020 e Decreto Federal nº 9.412/218, Portaria
do Ministério da Saúde nº 188/2020 e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, ADJUDICA o objeto da DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 093/2020. OBJETO - Prestação de serviços de locução em carro de som para anunciar as medidas e orientações
à população a respeito do Coronavírus(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, CONTRATADO
ENEAS EPITACIO SALES E SILVA, Inscrito no CPF: 050.664.395-60,ENDEREÇO Rua A (Urbs) nº 59 Poções Bahia CEP: 45260-
00. Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 2.922,50 (dois mil e novicentos e vinte e dois reais e ciquenta centavos). Com
Vigência 23/07/2020, Comissão Permanente De Licitação, 18 de junho de 2020. João Pedro Ribeiro Do Nascimento - PRESIDENTE
DA COMISSÃO.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

CONVOCAÇÃO: SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS -
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - A Prefeitura Municipal de Caraíbas-Ba, em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, considerando Parecer Jurídico em que opina pelo DEFERIMENTO DOS RECURSOS interpostos pelas
empresas TORRES CARVALHO ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 30.135.224/0001-71), SAEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
(CNPJ: 18.814.362/0001-81) e CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA (CNPJ: 12.416.610/0001-50), torna público a CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2020. ATO DE LICITAÇÃO NOVA DATA DE ABERTURA. Modalidade:
Pregão Eletrônico/Registro de Preço n° 03/2020. Objeto: Registrar Preços para aquisição de equipamentos (tipo: ventiladores,
monitores, cardioversor e bombas) para o Centro de enfrentamento do COVID-19 deste município. Nova Abertura 25/06/2020, às
08:30hs, edital na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço Por Item. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 15
de junho de 2020. Helder Pereira Prates -Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2020 - Modalidade: Pregão Presencial/Registro
de Preço n° 12/2020. Objeto: Registrar Preços para aquisição de peças automotivas de veículos da linha leve, (Referente aos
lotes 03, 04, 12, 13 e 19 fracassados do certame 10-2020PPRP onde não houve interessados para os mesmos) para manutenção
da frota Municipal, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 30/06/2020. Horário: 08h30min. Critério: Menor Preço
por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Caculé, 17
de junho de 2020. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

NOVA CHAMADA DO CREDENCIAMENTO Nº 02/2020 - Objeto: Nova Chamada para o Credenciamento de pessoas físicas e
jurídica para prestação de serviços plantonistas para atender as atividades do SAMU neste município. Data: 06/07/2020. Horário:
08:30. Critério: Menor Preço Unitário. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos no site:
www.governodecacule.ba.gov.br. Caculé, 17 de junho de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da Comissão.

ATO DE LICITAÇÃO NOVA ABERTURA. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2020 - Modalidade:
Pregão Eletrônico/Registro de Preço n° 02/2020. Objeto: Registrar Preços para aquisição de equipamentos e materiais
para o Centro de enfrentamento do COVID-19 deste município. NOVA Abertura 23/06/2020, às 08:30hs, edital na
íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço Por Item. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 16 de junho
de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da Comissão.

ATO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2020 - Modalidade: Pregão Eletrônico/
Registro de Preço n° 04/2020. Objeto: Registrar preços para Locação de Veículo Caminhão Compactador de Lixo
destinados a atender a Secretaria Municipal de Obras deste município. Abertura 03/07/2020, às 08:30hs, edital na
íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço Por Global. Fone: (77) 3455 - 1412. Caculé, 19 de
junho de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/
93 com suas ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 003/2020, 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 19/06/2020 a 30/11/2020, das 08:00 às 12:00h, no Setor de
Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru,
Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura. 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/transparencia/licitacao. Gilmar Rocha Cangussu - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 4/20-PA 42/20, tipo menor preço por lote. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de material didático e de expediente para manutenção das Secretarias Municipais e órgãos da Prefeitura
Municipal de Condeúba. Recebimento das Propostas e Habilitação: 19.6.20 a 3.7.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 3.7.20
às 9h, Disputa: 3.7.20 às 10:00h - 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° 819933 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação
dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 18.6.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

de todas as licitantes participantes, para, caso interessem, compareçam em sessão pública a realizar-se no dia 18/06/2020 às
09:00h na Sede da Prefeitura Municipal, situada à Praça Luís Eduardo Magalhães, nº 245, centro, na cidade de Caraíbas, Bahia,
com o objetivo de abertura e julgamento do conteúdo dos envelopes de proposta de preços das licitantes presentes na sessão
pública de licitação realizada no dia 27/02/2020 e que permaneceram devidamente lacrados em poder da Comissão Permanente
de Licitação, referente à Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 001/2020 do tipo menor preço Global, cujo objeto é a
Contratação de empresa de engenharia para prestar serviços na Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de Caraíbas, de
acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura ou através do e-mail:
licitacaraibas17@gmail.com. Outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do
Município de Caraíbas-Ba, disponível no site http://www.Caraíbas.ba.io.org.br/diarioOficial. Jones Coelho Dias - Prefeito Municipal.
Caraíbas-Ba, 15/06/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

AVISO DE RATIFICACAO - DISPENSA DE LICITACAO N 008/2020 - O Prefeito Municipal de Ituacu, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuicoes legais, conforme solicitacao do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o disposto no
Art. 24, Inciso IV da Lei no. 8.666/93 e Art. 4o da Lei no 13.979/2020 ratiƒOca o procedimento de contratacao de
empresa do ramo para aquisicao de 06 (seis) unidades de lavatorio itinerante destinados a higienizacao das maos
para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do Corona virus a RL
COMERCIO SERVICOS SERIGRAFICFOS LTDA, inscrita no CNPJ no. 03.540.884/0001-65, pelo valor global R$
5.100,00 (cinco mil e cem reais), ora ratificado. Ituacu - Ba. Adalberto Alves Luz - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 018/2020 – registro de preços para aquisição de pães destinados à manutenção da Merenda escolar e das
demais Secretarias deste Município. Informações na Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a
disposição no portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Abertura dia 29 de junho de 2020 às 08:30 hs. Ituaçu - Bahia, 15
de junho de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 019/2020 – aquisição de portões, grades de proteção e demais materiais e contratação de serviços de
serralheria para atender as secretarias. Informações na Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a
disposição no portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Abertura dia 29 de junho de 2020 às 10:00 hs. Ituaçu - Bahia, 15
de junho de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Presencial
nº 020/2020 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitores de transporte escolar, cuidadores
e de apoio administrativo educacional visando atender à Rede Municipal de Ensino no ano letivo de 2020. Informações na
Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a disposição no portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes.
Abertura dia 29 de junho de 2020 às 14:30 hs. Ituaçu - Bahia, 15 de junho de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 021/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 021/2020 – registro de preços para aquisição de leites especiais e suplementos destinados à pessoas que
necessitam de uso de nutrição especial. Informações na Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a
disposição no portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Abertura dia 01 de julho de 2020 às 08:30 hs. Ituaçu - Bahia, 17 de
junho de 2020. Os interessados devem comparecer à sessão utilizando máscara. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial SRP nº 022/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 022/2020 – registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios, água mineral, materiais de
limpeza e descartáveis para atender à demanda das Secretarias. Informações na Prefeitura – Rua Coronel Gondim,
nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a disposição no portal: http://www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Abertura dia 01 de
julho de 2020 às 10:30 hs. Ituaçu - Bahia, 17 de junho de 2020. Os interessados devem comparecer à sessão
utilizando máscara. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial SRP nº 023/2020 -  A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão
Presencial SRP nº 023/2020 – registro de preços para aquisição de materiais de construção diversos para atender à demanda
das Secretarias. Informações na Prefeitura – Rua Coronel Gondim, nº 06 e tel: 77 3415-2418. Edital a disposição no portal: http:/
/www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Abertura dia 01 de julho de 2020 às 14:00 hs. Ituaçu - Bahia, 17 de junho de 2020. Os
interessados devem comparecer à sessão utilizando máscara. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.
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DE SERVIÇOS ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE POÇÕES E J P O BARROS SERVIÇOS DE USINAGEM. A PREFEITURA
MUNICIPAL DE POÇÕES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ com sede na situado na Praça da
Bandeira, 02 - CENTRO - Poções - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob n.º 14.242.200/0001-65, neste ato
representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, aqui denominada CONTRANTE  e a empresa J P O
BARROS SERVIÇOS DE USINAGEM, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 34.944.288/0001-74, com endereço
comercial Rua Severino Vieira, 46, Térreo, Centro, Poções, Bahia, CEP: 45.260-000, aqui denominada CONTRATADA, com base
na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 080/2019, nas disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e
alterada pela Lei 8.883/94, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes: I - CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.1 - O presente Termo de Apostilamento tem por objeto, conforme previsto no § 8º do art. 65 da Lei
8.666/93, a inclusão nos termos do contrato nº 35/2020, inserir dotações orçamentárias relacionadas abaixo em contrato já
existentes; 1.2 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada: ELEMENTO DE DESPESA 44.90.51.00 - Obras e Instalações. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
- Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes
do presente Termo de Apostilamento. III - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES - Permanece o Foro da Cidade de
Poções, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do Contrato, das testemunhas. E por acharem justos, assinaram o presente termo aditivo em duas vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas o Prefeito e o Setor contábil. Poções, 22 de maio de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito. GUSTAVO CORREIA SILVA - Setor Contábil da Prefeitura.
ADITIVO N. 001 AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS
DE SAÚDE N. º 05/2019-FMS - A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES, considerando a necessidade de Contenção da
Propagação do Coronavírus (COVID 19), bem como o manejo e tratamento dos pacientes que por ventura vierem a apresentar
sintomas e casos graves, torna público para o conhecimento dos interessados, que foi realizado aditivo ao Edital de Chamamento
Público para Credenciamento de Serviços de Saúde N.005/2019- FMS, Processo Administrativo Nº 206/2019, assim como se
segue: Art. 01. Ficam acrescidos ao objeto do Edital 005/2019 - FMS os serviços do Profissional Enfermeiro, nos termos da Lei
7.498 de 25 de junho de 1986, bem como os serviços médicos conforme descrição e especificações contidas na Tabela 01.
Parágrafo Único: O processo de Credenciamento e contratação dos serviços supracitados serão disciplinados pelas mesmas
normas aplicadas aos demais, a exceção do descrito no Art. 02... Art. 02 - Ficam acrescidos ao item 14.2 os seguintes
parágrafos: Parágrafo Primeiro: Considerando a necessidade contenção, Enfrentamento e Tratamento de vítimas da Pandemia
pela COVID-19, bem como Lei Federal 13.979/2020 e Decreto Legislativo nº 2.413 de 23 de abril de 2020, da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia, que Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Poções, fica excepcionado os
prazos contidos no Item 1.4.2, podendo, no caso dos profissionais contratados para esta finalidade, a entrega dos documentos
ocorrer a partir em 48 horas após a (re)publicação deste edital. Parágrafo segundo: Caso seja identificado a necessite emergencial
da utilização dos serviços relacionados ao enfretamento da Pandemia, fica autorizada a imediata contratação dos prestadores,
com a apresentação da Documentação até 48 horas úteis após o início da prestação do referido serviço.  Art. 03 - Fica acrescida
ao Item 10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do edital N.5/2019-FMS o seguinte projeto atividades e dotação orçamentária.
Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde Unidade Orçamentária: 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. Projeto /
Atividade: 2068 - Enfrentamento da Emergência em Saúde - COVID 19. Elemento de despesa: 33.90.39.00 - Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica. 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física. Fonte de Recurso: 14. Art. 4. Ficam
acrescidos à Tabela 01 do anexo 01 do Edital de Chamamento Público N. 005/2019-FMS os procedimentos a seguir descritos.
No ANEXO 01 - ANEXO 01 - RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS SUJEITOS A UMA EVENTUAL CONTRATAÇÃO ATRAVÉS
DESTE CREDENCIAMENTO, PARA O ANO DE 2019", na "TABELA1: PROCEDIMENTOS/SERVIÇOS, PREÇOS E DE REFENCIA
E VALORES ANUAIS", fica acrescido o seguinte Serviço:

ÍTEM 23 - PROCEDIMENTO/SERVIÇO: Trabalho de médico no Centro de Atendimento e Enfrentamento à COVID-19 do
Município de Poções; DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ATIVIDADE:  Realizar atendimentos médicos em pacientes suspeitos ou
confirmados com a COVID-19 em regime ambulatorial, conforme Protocolos do Ministério da Saúde, ANVISA e outros instituídos
pela Secretaria Municipal de Saúde. Referência: Pagamento a ser realizado por hora trabalhada, no período das 07:00hs de
segunda às 18:00hs de sexta-feira, ou a critério da Administração; UNIDADE MEDIDA: Hora. MÁXIMO MÊS: 176. MAXIMO ANO:
528. VALOR UNITÁRIO: 74,95. VALOR TOTAL: 39.573,60. TABELA: Municipal.

ÍTEM  24. PROCEDIMENTO/SERVIÇO: Serviços de Enfermagem em Unidade de Atendimento e Enfrentamento à COVID19 e
Unidade de Pronto-atendimento na assistência a pacientes suspeitos ou diagnosticados com a COVID 19; DESCRIÇÃO DO
SERVIÇO/ATIVIDADE:  I - Desenvolver ações e atividades de enfermagem conforme determinações da Lei 7.498 de 25 de junho
de 1986, que regulamenta o exercício da Atividade de Enfermagem, respeitado o grau de habilitação, com ênfase em pacientes
suspeitos ou confirmados com o Coronavírus, o que inclui assistência a pacientes em nível ambulatorial e/ou Unidade de Pronto
-atendimento, conforme protocolos do Ministério da Saúde, ANVISA e demais instituídos pela Secretaria Municipal de Saúde.
Referência: O profissional Habilitado deverá desenvolver suas atividades conforme os locais, jornadas e condições determinadas
pela Gestão Municipal, com carga horária de 20 horas semanais. UNIDADE MEDIDA: Profissional/mês. MÁXIMO MÊS: 06.
MAXIMO ANO: 06. VALOR UNITÁRIO: 1.400,00. VALOR TOTAL: 25.200,00. TABELA: Municipal.

2 - No Item "TOTAL GERAL" da TABELA 01, onde se lê: TOTAL GERAL 5.253.320,00.  Leia-se: TOTAL GERAL 5.318.093,60.

Art. 5o Na Tabela 16 "RESUMO DAS TABELAS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS SUJEITAS A UMA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE POÇÕES, 2019", onde  lia-se TIPO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA OU
ESPECIALIDADE CLÍNICA E/OU CIRURGICA - ESPECIALIDADE - TOTAL ESTIMADO 9.900.956,88. Leia-se: TIPO DE
FINALIDADE DIAGNÓSTICA OU ESPECIALIDADE CLÍNICA E/OU CIRURGICA - ESPECIALIDADE - 9.965.730,48. Tabela
aprovada em Reunião do Conselho Municipal de Poções em 28 de novembro de 2019, por unanimidade, respeitados os valores
médios regionais.

Leia-se : Permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no instrumento convocatório. Em Poções, 18 de junho
de 2020. LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS - Prefeito Municipal, de Poções. LORENA SANTOS MASCARENHAS - Secretária
Municipal de Saúde - Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, com
base no art. 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93, Decreto Municipal nº 158/2020 Decreto Federal nº 9.412/218, Portaria do Ministério
da Saúde nº 188/2020e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato da DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 086/2020, conforme parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e Parecer Jurídico emitido pelo
Procurador Jurídico Municipal vem formalizar A DISPENSA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, para contratação direta de
ENEAS EPITACIO SALES E SILVA, Inscrito no CPF: 050.664.395-60,ENDEREÇO Rua A (Urbs) nº 59 Poções Bahia CEP: 45260-
00 OBJETO prestação de serviços de locução em carro de som para anunciar as medidas e orientações à população a respeito
do Coronavírus(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. OBJETO Prestação de serviços
locução de 50 hora de carro de som para anunciar medidas e Orientações á População a respeito do Coronavirus (COVID-19),
em atendimento a secretaria de saúde, Valor de R$ 2.922,50 (dois mil e novicentos e vinte e dois reais e ciquenta centavos),
vigência 23/07/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃdevendo ser celebrado o contrato com:
ENEAS EPITACIO SALES E SILVA. Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2020 - O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES, BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei nº 8.666/93 com as modificações
introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98, ante a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2020 - OBJETO prestação de
serviços de locução em carro de som para anunciar as medidas e orientações à população a respeito do Coronavírus (COVID-
19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, atentando ao Parecer da COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta da empresa ENEAS EPITACIO
SALES E SILVA, Inscrito no CPF: 050.664.395-60, ENDEREÇO Rua A (Urbs) nº 59 Poções Bahia CEP: 45260-00. OBJETO -
Prestação de serviços locução de 50 hora de carro de som para o anunciar medidas e Orientações á População a respeito do
Coronavirus. A Comissão Permanente De Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as medidas cabíveis, tendo em
vista o valor global do serviço de R$ 2.922,50 (dois mil e novicentos e vinte e dois reais e ciquenta centavos). Vigência 23/07/
2020. Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº172/2020 FMS - DISPENSA Nº 093/2020 - CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE
POÇÕES COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com
sede à Rua Cardeal da Silva, 75 - Bairro Centro - CEP. 45.260-000, representado por Lorena Santos Mascarenhas CONTRATADO-
ENEAS EPITACIO SALES E SILVA, Inscrito no CPF: 050.664.395-60,ENDEREÇO Rua A (Urbs) nº 59 Poções Bahia CEP: 45260-
00 OBJETO prestação de serviços de locução em carro de som para anunciar as medidas e orientações à população a respeito
do Coronavírus(COVID-19), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, OBJETO Prestação de serviços
locução de 50 hora de carro de som para o anunciar medidas e Orientações á População a respeito do Coronavirus ( COVID-
19), em atendimento a secretaria de saúde,Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 093/2020. Data do Contrato 18/06/2020; Valor
do Contrato: R$ 2.922,50 (dois mil e novicentos e vinte e dois reais e ciquenta centavos), 23/07/2020 Secretaria Municipal de
Saúde: Lorena Santos Mascarenhas, Prefeito - Leandro Araújo Mascarenhas.

EXTRATO MÊS DEJUNHO DE 2020

NOME- OBJETO: ENEAS EPITACIO SALES E SILVA, Inscrito no CPF: 050.664.395-60,ENDEREÇO Rua  A (Urbs) nº 59 Poções
Bahia CEP: 45260-00 OBJETO Prestação de serviços locução de 50 hora de carro de som para o anunciar medidas e Orientações
á População a respeito do Coronavirus ( COVID-19), em atendimento a secretaria de saúde. CONTRATO Nº 172/2020 FMS.
VALOR: R$ 2.922,50. PRAZO: 18/06/2020Á 23/07/2020. MODALIDADE LICITAÇÃO: DISPENSA Nº 093/2020.

NOME- OBJETO: JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 14.683.163/0001-20, com endereço comercial à Rua Ceara, nº 02, galpão
1, São Cristóvão, Salvador-Bahia, CEP: 41.510-770, objeto o fornecimento de macacão hospitalar impermeável reutilizável para
os profissionais em saúde, como medidas de enfrentamento e de prevenção da emergência em saúde pública decorrente do
Coronavírus - COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste município. CONTRATO 171/2020 FMS.
VALOR: R$ 3.900,00. PRAZO: 04/06/2020Á 04/07/2020. CONTRATO DIRETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOME-OBJETO: VITOR DO NASCIMENTO MATOS, brasileiro (a), maior residente na Tv. Pres. Getúlio Vargas, n° 07, Bairro
Tigre, Município de Poções - BA, portador (a) do RG nº 21.245.435-80 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o nº 075.220.575-74
objeto a prestação temporária de serviços gerais para higienização em locais internos e externos neste município com a
finalidade de medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19), desenvolvido em favor da Secretaria Municipal de Saúde
de Poções - BA, e será regido pela Lei Federal nº 13.979/2020. CONTRATO 174/2020 FMS. VALOR: R$ 2.090,00. PRAZO: 16/
06/2020Á 23/07/2020. CONTRATO DIRETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME-OBJETO: WALTERSON PACHECO MARINHO FILHO, brasileiro (a), maior residente na Rua Evaldo Campos, n° 19,
Bairro Alto da Vitória, Município de Poções - BA, portador (a) do RG nº 14.110.912-21 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o nº
027.382.265-90, objeto a prestação temporária de serviços gerais para higienização em locais internos e externos neste
município com a finalidade de medidas preventivas ao novo coronavírus (COVID-19), desenvolvido em favor da Secretaria
Municipal de Saúde de Poções - BA, e será regido pea Lei Federal nº 13.979/2020. CONTRATO 175/2020 FMS. VALOR: R$
2.090,00. PRAZO: 16/06/2020Á 23/07/2020. CONTRATO DIRETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME-OBJETO: ROSANA DOS SANTOS PALMA, brasileiro (a), maior, residente na Rua Professora Horina Andrade, nº 199,
Bairro Lagoa Grande, Poções-BA, portador (a) do RG nº 15.485.383-61 SSP/BA e inscrito (a) no CPF sob o nº 071.698.575-61
objeto a prestação temporária de Agente de Serviços Gerais para o Centro de Enfrentamento da COVID -19, desenvolvido em
favor da Secretaria unicipal de Saúde de Poções - BA. CONTRATO 176/2020 FMS. VALOR: R$ 2.090,00. PRAZO: 17/06/2020Á
23/07/2020. CONTRATO DIRETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31  JUNHO de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Chefe do Departamento de Licitações e Contratos
TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 35/2020 - TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 35/2020,

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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HOSPITAL DE CAMPANHA DE GUANAMBI SERÁ
INAUGURADO NESTA TERÇA-FEIRA (23)

O Prefeito Jairo Magalhães
anunciou, nesta sexta-feira
(19), a abertura do Hospital de
Campanha para receber pa-
cientes com Covid-19. A estru-
tura, montada no Hospital
Municipal, dispõe de 07 leitos
de UTI, com salas de estabi-
lização equipadas com respi-
radores, bombas de infusão e
monitores, para receber pa-

A estrutura tem de 7 leitos de UTI, com salas de estabilização com respiradores, bombas de infusão
e monitores, para receber pacientes que estão no estágio grave da Covid-19.

cientes diagnosticados com
estágio grave da doença e
disponibilizará de um leito de
UTI exclusivo para crianças.

Para estruturação da uni-
dade, a Secretaria Municipal de
Saúde contou com o apoio da
FIP-Guanambi, através da
parceria do Programa Mais
Médicos. O município também
conta com o Pronto Socorro

Municipal, montado na sede
do antigo Hospital Promater,
para o enfrentamento à Pan-
demia do novo Coronavírus.

A Unidade será entregue pelo
prefeito Jairo Magalhães e o
Secretário Municipal de Saúde,
Manoel Paulo, nesta terça feira

(23), às 10 horas, em ato
reservado apenas para profis-
sionais de imprensa e autori-
dades, para evitar aglomerações.

FALE CONOSCO: (77) 9 9917-6585 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP

CONCLUÍDA INSTALAÇÃO
DA NOVA ILUMINAÇÃO DA

FEIRA LIVRE EM PARAMIRIM

A Prefeitura de Paramirim concluiu a implantação da nova iluminação na
cobertura da Feira Livre nesta sexta-feira (19). A ação foi realizada após a conclusão
de grandes readequações e melhorias na estrutura física da Feira Livre. Ao total,
foram implantadas 86 lâmpadas. Abaixo a Feira Livre com a antiga iluminação.

ANTES

DEPOIS

CONFIRMADA PRIMEIRA
MORTE POR CORONAVÍRUS
EM MALHADA DE PEDRAS

A Secretaria Municipal
de Saúde Malhada de
Pedras confirmou oficial-
mente nesta quinta-feira,
dia18, a primeira morte por
coronavírus (COVID-19)
no município. Segundo a
Secretaria, trata-se de um
homem de 67 anos, pa-
ciente renal crônico, dia-
bético, hipertenso e car-
diopata, que foi diag-
nosticado no dia 31 de
maio, foi transferido para
UTI COVID, em Vitória da
Conquista, onde ocorreu o
falecimento. Ainda se-
gundo a Secretaria de
Saúde, este é o único caso confirmado da doença no município até o momento.
"A Secretaria de Saúde se solidariza com a família enlutada. Continuamos lutando
diuturnamente contra a COVID-19, adotando todas as medidas de prevenção.
Enfatizamos a necessidade do uso da máscara, da higienização das mãos,
distanciamento e isolamento social por parte da população, principalmente aqueles
que chegaram de outras regiões, para assim conseguirmos conter a disseminação
da doença", destacaram a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Malhada de
Pedras em Nota Oficial.


