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LICÍNIO DE ALMEIDA: PREFEITO
FRED VASCONCELLOS TESTA
POSITIVO PARA COVID-19

O prefeito de Licínio de
Almeida, Frederico Vascon-
cellos Ferreira (PCdoB-BA),
testou positivo para Covid-19.
O teste rápido foi realizado na
última quinta-feira (06), após
o prefeito retornar de uma
viagem a Salvador. Vasconcellos
anunciou em vídeo postado
nas redes sociais, que fez sua
primeira viagem a capital
baiana após o início da
pandemia e no retorno ao seu
município testou positivo para
a doença. Ferreira está em
isolamento domiciliar e fará
uma contraprova. "peço a
oração de todos e reafirmo
para seguirmos as medidas de
isolamento e distanciamento
social", disse o prefeito.

‘AINDA NÃO TEMOS DATA PARA O RETORNO DAS
AULAS’, AFIRMA SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
O secretário da Educação

do Estado da Bahia, Jerônimo
Rodrigues, afirmou que ainda
não há uma data para que as
aulas possam voltar em segu-
rança. A declaração foi feita
durante entrevista, na terça-
feira (04), para o 'Isso é Bahia',
da rádio A TARDE FM.

"Nós ainda não temos data
para o retorno das aulas, Rui
Costa é muito claro nisso. A
data quem vai dizer são os
sinais, dos dados e indica-
dores da saúde para profes-
sores, estudantes e funcioná-
rios", declarou Jerônimo, que
afirmou ainda que diversas
modificações estão sendo
feitas nas escolas para atender
a todos com maior segurança.
Os protocolos incluem instala-
ção de pias, lavabos, álcool em
gel, preparação de ventiladores

na sala, compra de termômetro
e testagem dos alunos para a
detecção do novo coronavírus.
"Esta testagem é para a gente
compreender qual é o percen-

tual, para saber se temos
condições de trazer estes
alunos para dentro da escola.
Se for muito grande, isso vai
dificultar ainda mais a realida-

de de um retorno", explicou.
O secretário de Educação

também explicou que indepen-
dente da data de retorno às
aulas, o calendário do ano

letivo só vai se ajustar a partir
de 2022. "Vamos fazer um
exercício que a gente volte em
setembro ou outubro. Qual-
quer exercício que a gente faça,
a gente já entrou em 2021.
Nós já vamos usar, pelo menos,
janeiro, fevereiro e março de
2021. Isso significa que nós
já entramos em 2022. Portan-
to, qualquer retorno de calen-
dário, nós vamos ter que
considerar anos conjugados,
onde um plano possa, com
certeza, juntar os três anos: nós
teremos 2020 entrando em
2021 e 2021 entrando em
2022", disse o Secretário,
explicando ainda que será
necessário ter aulas aos sá-
bados e em alguns feriados,
além de dificilmente ter recesso
este ano, com exceção de alguns
dias para o Natal e Ano Novo.

QUASE 148 MILHÕES DE
BRASILEIROS ESTÃO APTOS A

VOTAR NAS ELEIÇÕES DE 2020

Cerca de 147,9 milhões de brasileiros estão aptos a votar
nas Eleições Municipais de 2020. É o que mostram os dados
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-
feira (05). Esses cidadãos vão poder escolher prefeitos e
vereadores de 5.569 municípios no pleito do dia 15 de
novembro. De acordo com o TSE, o número de eleitores
cresceu 2,66% em relação às últimas eleições municipais. O
estado do Amazonas foi aquele que apresentou maior
crescimento na quantidade de eleitores (7,88%). O único
estado que teve redução foi Tocantins, que tinha 1.037.063
eleitores e agora tem 1.035.289.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

Essa expressão me faz pensar. O que "Jesus me fez um vencedor"
significará para a vida de quem pronuncia? Num primeiro momento
pode significar que com Jesus a vida vai bem, que eu posso caminhar
confiante, que a vida está protegida e assim por diante. Essa
compreensão é importante, mas ainda é muito pobre para o Jesus
que encontramos na Bíblia. Para a compreensão clássica ou
tradicional significa que a morte de Jesus pagou os nossos pecados.
Jesus teve que morrer para que eu fosse libertado das culpas. Eu,
você e todo mundo, no caso. Essa posição, no entanto, é questionada
pela reflexão da teologia atual que questiona: será que Deus precisa
ou precisou do sangue do seu Filho para nos libertar dos pecados?
Então, o sangue da Cruz que foi o máximo da violência foi algo
agradável a Deus? Seria o Deus amor um Deus sanguinário? Essas
perguntas, por si mesmas, chocam e nos dizem que precisamos
urgentemente encontrar uma resposta diferente da resposta clássica.
Qual seja? De que Deus mandou seu Filho ao mundo para morrer
por nós. Além disso, deduzimos como consequência de que a
morte de Cruz foi querida por Deus. Ele quis que fosse assim. Tudo
isso é terrível e choca o sentimento atual. Deus não pode querer o
sangue para nos libertar. Não podemos consagrar o ponto mais alto
da violência, que é fazer sofrer e matar o outro, como algo bom e
positivo a quem quer que seja.

Claro que aqui se abre muita reflexão, mas eu quero propor o
seguinte: Em Jesus eu sou um vencedor, não porque ele me salva
dos pecados, apenas, mas porque ele me coloca em contato com
aquilo que é humano. Humano é aquilo que está em todos e de
certa forma, aproxima a todos. Todas as pessoas do mundo são
humanas. O elemento "humano" está em todos e é comum a todos.
Os seres humanos criam muitas diferenças entre eles. Vivem em
lugares diferentes, línguas, cores, condição social e religiões diferentes,
pensamentos, jeitos, compreensões da vida, partidos, modos de se
apresentar e viver a vida diferentes. Tudo isso é ótimo, mas também
cria paredes entre as pessoas, que impossibilita de aproximar-se. As
diferenças, facilmente, nos afastam uns dos outros. Se Jesus me
coloca em contacto com o humano que está em todos, então, ele é
elo de ligação e de proximidade de todos com todos. Jesus me faz
olhar além das aparências, das diferenças religiosas, do partido, do
dinheiro que cada um tem ou não tem. Ele me coloca em contato
com a humanidade do outro, numa atitude de compaixão e acolhida.
Sem fazer diferenças Jesus me mostra o que é ser humano. O que
significa olhar e amar o ser humano. Se ele aproxima, pela palavra e
ação, todos com todos, então podemos dizer que ele é, de fato, o
Salvador da humanidade.

Daqui já surgem várias consequências para perceber como, de
verdade, Jesus nos faz vencedores. Vencedores, porque nos ensina o
caminho da vida; nos faz plenamente humanos, porque nos coloca
em contato com a humanidade dos outros e de todos; provoca
verdadeira conversão, porque essa significa proximidade com todos
e respeito e cuidado de todos com todos no amor. Estamos ainda
longe disso. Mas esse é o caminho. Por isso, que também dizemos
que Jesus é o caminho.Pensemos nisso!

VOCÊ JÁ OUVIU A
EXPRESSÃO: "JESUS ME

FEZ UM VENCEDOR"?

CAETITÉ: SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA FORAM

ENTREGUES NA ZONA RURAL
Na última sexta-feira (07),

a Prefeitura de Caetité, através
da Secretaria Municipal de
Recursos Hídricos, entregou
dois Sistemas de Abastecimen-
to de Água para as Comunida-
des de Pedra Grande e de
Serra, localizadas na zona rural.
O sistema da Pedra Grande
conta com uma extensão de
rede de mais de 9 mil metros
de canos, beneficiando 68
famílias da localidade. O outro
sistema, composto por 6 mil
metros de extensão de rede,
contempla 20 famílias na
comunidade da Serra.

BAHIA REGISTRA 1.628 NOVOS
CASOS E 54 MORTES POR COVID

A Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab) registrou, até às
17h do domingo (09), 193.
029 casos de Covid-19.
Desses, 175.287 já são consi-
derados curados, 13.789 en-
contram-se ativos e 3.953 ti-
veram óbito confirmado. Das
17h de sábado (08) até às 17h
de domingo (08), foram
registrados 1.628 novos casos
(taxa de crescimento de +0,9%),
54 óbitos (+1,4%) e 2.344
curados (+1,4%). O boletim epi-
demiológico contabiliza ainda
376.046 casos descartados e
80.845 em investigação. Na
Bahia, 16.747 profissionais da
saúde já foram infectados pelo
novo Coronavírus.
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POÇÕES: PRAÇA DA PROMESSA FOI INAUGURADA

Na última sexta-feira (07),
a Praça da Promessa foi inau-
gurada. Localizada no bairro
Lagoa Grande, o espaço conta
com pista de cooper, academia
ao ar livre, pergolado, paisa-
gismo e iluminação em led. A
obra foi realizada com recursos

A obra foi realizada com recursos próprios da Prefeitura, através
do pacote de investimentos do Programa Avança Poções I.

próprios da Prefeitura, através
do pacote de investimentos do
Programa Avança Poções I.

Devido à Pandemia do
novo Coronavírus, o evento
não teve a participação do
público, sendo transmitido ao
vivo na página do Facebook da

prefeitura. Estiveram presentes,
o prefeito Leandro Mascare-
nhas, vereadores e secretários
municipais.

"Com o coração transbor-
dando de alegria e o senti-

mento de dever cumprido, hoje
[dia 07] estamos aqui entre-
gando esta praça que foi tantas
vezes prometida, mas só na
nossa gestão foi feita. Tenho
certeza que cada dia que passa

o povo valoriza o nosso
governo, pois temos feito muito,
temos buscado incansavelmen-
te oferecer uma vida digna aos
nossos munícipes", declarou o
prefeito Léo Mascarenhas.

INVESTIMENTO DE R$ 5 MILHÕES: RUI COSTA
ENTREGA AMBULÂNCIAS A 74 MUNICÍPIOS

Nesta sexta-feira (07), o
governador Rui Costa entre-
gou 74 ambulâncias e seis
veículos administrativos para
municípios de diferentes
regiões do estado. A entrega
ocorreu no Parque de Expo-
sições com a presença de
prefeitos, prefeitas e os deputa-
dos que destinaram suas
emendas parlamentares para
viabilizar a entrega dos veícu-
los. "Já havíamos entregue uma
quantidade na semana passa-
da para os municípios da
Bahia, e hoje entregamos mais

A entrega ocorreu no Parque de Exposições com a presença de
prefeitos, prefeitas e deputados.

74 ambulâncias pra reforçar a
atenção básica dos pacientes.
Na próxima semana teremos
uma nova entrega de mais uma
quantidade de ambulâncias para
quem sabe em breve chegar
próximo ao número de 400
municípios com novas ambulân-
cias, dando assistência também
aos pacientes de Covid-19",
afirmou o governador.

A entrega representa um
investimento de aproximada-
mente R$ 5 milhões e beneficia
63 municípios, o Hospital de
Base de Vitória da Conquista

e a Santa Casa de Oliveira dos
Campinhos em Santo Amaro.
Cinco veículos administrativos,
incluindo uma picape modelo
Ranger foram destinados a
Feira de Santana e outro
veículo para Ibipeba.

Os municípios que recebe-
ram as ambulâncias são:
Amargosa, Anagé, Andorinha,
Aracatu, Barro Alto, Belmonte,
Biritinga, Botuporã, Brejões,

Cairu, Camamu, Campo For-
moso, Candeias, Cândido
Sales, Canudos, Capela do
Alto Alegre, Capim Grosso,
Coité, Crisópolis, Curaçá, Dom
Basílio, Elísio Medrado, Espla-
nada, Euclides da Cunha,
Filadélfia, Ibipeba, Igrapiúna,
Ipecaetá, Ipirá, Iramaia, Itabuna,
Itagimirim, Itaguaçu da Bahia,
Itamari, Itiúba, Ituberá, Jandaíra,
Lauro de Freitas, Licínio de

Almeida, Maragogipe, Mascote,
Miguel Calmon, Mirangaba,
Morro do Chapéu, Nova
Fátima, Nova Ibiá, Nova Soure,
Olindina, Paulo Afonso, Pedro
Alexandre, Pilão Arcado, Porto
Seguro, Remanso, Rio Real,
Rodelas, Santa Luz, Santo
Amaro (Santa Casa de Oliveira
dos Campinhos), Saubara, Serra
Preta, Ubaíra, Ubatã, Uibaí e
Vitória da Conquista.
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BRUMADO: COM APOIO DA RHI MAGNESITA, FAMÍLIA
GANHA NOVA CASA E SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE

MORADORES DE LAGOA DOS ALGODÕES É REFORMADA
A atenção e o cuidado

para com as comunidades
inseridas na área de influência
da RHI Magnesita sempre foi
uma premissa para a compa-
nhia, que não poupa esforços
para contribuir da melhor
forma possível para o bem estar
da população. Em julho, com
o apoio de outros empresários
de Brumado, a RHI Magnesita
doou R$ 10 mil à Associação
de Moradores dos Pequenos
Produtores Rurais das GFaz
Campo de Dentro, Lagoa dos
Algodões e Adjacências que
foram responsáveis por repas-
sar o valor a uma família em
situação de vulnerabilidade
social, que recebeu uma nova
casa. Hoje, a avó, suas duas filhas
e os quatro netos, contam com
uma residência digna e um lar
para um novo recomeço.

 "Na idade em que me
encontro, com mais de 75
anos, não teria condições de
reformar minha casa. Esta casa

Hoje, a avó, suas duas filhas e os quatro netos, contam com uma
residência digna e um lar para um novo recomeço.

que foi entregue para mim e
minha família é um palácio. É
uma felicidade muito grande
saber que a RHI Magnesita não
mede esforços para ajudar as
pessoas necessitadas das
nossas comunidades", disse a
senhora Mariana de Jesus,
moradora da casa.

Outra ação importante
para a população da região foi
a reforma da sede da Associa-

ção dos Moradores da Comu-
nidade de Lagoa dos Algo-
dões e Adjacências, em Pedra
Preta. A RHI Magnesita doou
mais de R$ 6 mil para as
melhorias necessárias. "Deixa-
mos nossos sinceros agradeci-
mentos a RHI Magnesita, pelo
o que ela vem fazendo em
nossa comunidade e por não
medir esforços para solucionar
nossas reivindicações", disse

A reforma da sede da Associação de Lagoa dos algodões contou
com um investimento de R$ 6 mil da RHI Magnesita.

Claudine de Almeida, presi-
dente da Associação.

Com a nova estrutura, a
entidade terá melhores condi-
ções de acolher e trabalhar em
prol da população. "Temos
muito orgulho de cumprir
nosso papel social . Esse

empenho é diário e procu-
ramos sempre estar próximos
às comunidades para contri-
buir com seu presente e
futuro", ressalta Lucilla Sole-
dade, coordenadora dos
Projetos Sociais da RHI Mag-
nesita no Brasil.

GUAJERU: LATICÍNIO DA EXTREMA RECEBE
QUASE R$ 500 MIL EM NOVOS EQUIPAMENTOS
A Indústria de Laticínio da

Extrema está sendo reativada.
A parceria entre a Rede Gavião,
a Prefeitura de Guajeru,
através do Departamento
Municipal de Desenvolvimento
Rural, e conta também com
financiamento do Governo do
Estado, através da Companhia
de Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR), por meio do
Projeto de Desenvolvimento
Rural Sustentável (PDRS) Bahia
Produtiva, que alocou um
investimento de R$ 470.276,93
para adequação e qualificação
da indústria, além aquisição de
maquinário. Neste mês de
agosto começa a 2ª fase de
aquisição de equipamentos, a
montagem e, em seguida, deve
ser iniciada a fase de testes da
Unidade, localizada na Comu-
nidade de Extrema, zona rural
de Guajeru.
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PREFEITURA DE GUANAMBI REALIZA OBRAS
DE PAVIMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Guanambi,
através da Secretaria Municipal
de Infraestrutura, está dando
continuidade à agenda de
obras e serviços, como a
pavimentação asfáltica no
entorno da quadra polies-
portiva do distrito de Mutans
e do Bairro Brindes, a urbani-
zação da Pracinha Dema
Pneus, localizada em frente ao
mercado municipal. Na zona
rural, além da recuperação de
estradas vicinais, a Prefeitura
também está realizando inter-
venções nas margens do rio
nos fundos da Cerâmica Orion,
com a construção de passagem
molhada e drenagem, que
facilita o acesso e mantendo
o equilíbrio ambiental.

RIO DE CONTAS: VEREADOR VINICIUS COSTA PROPÕE
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% PARA

SERVIDORES QUE ATUAM NO COMBATE AO CORONAVÍRUS
O vereador Vinicius Costa

protocolou Projeto de Lei (PL)
288/2020, que autoriza o
Prefeito Municipal a conceder
o adicional de 40% sobre o
salário de todos os servidores
municipais envolvidos na pre-
venção e combate ao Corona-
vírus. Caso o PL seja aprovado,
todo servidor municipal envol-
vido no enfrentamento ao
Coronavírus, como servidores
da saúde, das barreiras sanitá-
rias, guarda municipal e limpe-
za pública, deverá receber, re-
troativamente à data da publi-
cação do Decreto do Estado

de Calamidade Pública até o
final de sua vigência, o adi-
cional de 40% de insalu-
bridade pública sobre o salário.

"Com o montante de recur-
so emergencial que o Municí-
pio de Rio de Contas recebeu
nos últimos meses do Gover-
no Federal para a promoção
de ações voltadas à prevenção
e ao combate do Covid 19,
não justifica que os servidores
municipais envolvidos nesta
guerra não tenham a proteção,
o cuidado e o reconhecimento
por parte do prefeito muni-
cipal", explicou o parlamentar.
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CACULÉ: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REALIZA LIVE PARA AVALIAR ENSINO REMOTO

No último dia 21 de julho,
a Secretaria Municipal da
Educação e Cultura de Caculé
realizou uma live para avaliar
o ensino remoto que está
sendo realizado no município,
desde o dia 30 de março, com
os alunos da Educação Infantil

O evento contou com a participação da Secretária municipal da
Educação, Adailde Teles, equipe técnica da Secretaria, Diretores e
Coordenadores das Escolas Municipais.

ao Ensino Fundamental II. O
evento contou com a participa-
ção da Secretária municipal da
Educação, Adailde Teles,
equipe técnica da Secretaria,
Diretores e Coordenadores
das Escolas Municipais.

Para os gestores muni-

cipais, "a experiência tem sido
bastante proveitosa, uma vez
que as atividades propostas
pelos educadores têm possibi-
litado levar o ensino aos

nossos alunos por meio de
tecnologias", declarou a Prefei-
tura, em nota, enfatizando
ainda que "esse momento foi
muito importante, pois permitiu

avaliar todo o trabalho desen-
volvido pela Rede Municipal
de Ensino, bem como planejar
novas ações para esse mo-
mento emergencial".

LIVRAMENTO: DR. CARLOS APARECE ISOLADO EM
PESQUISA DE INTENÇÃO DE VOTOS PARA PREFEITO

A Pesquisa Folha Regional,
divulgada nesta segunda-feira
(03), mostra que o médico
anestesiologista Carlos Roberto
Souto Batista (PSD-BA) des-
ponta isolado na liderança,
com 61,7%, à Prefeitura de
Livramento de Nossa Senhora.
O atual prefeito, Ricardinho
(Rede-BA) está com 24,6%.
Outros 10,4% não souberam
ou não opinaram e 3,3% res-
ponderam nenhum. De acordo
o Instituto Folha Regional, a
pesquisa conta com margem de
erro de 4,50% e nível de
confiança de 95%. Foram
entrevistados 468 eleitores.

A pesquisa também abor-
dou quais são as principais

necessidades para os eleitores
de Livramento. 23% responde-
ram que carecem de maior
atenção na saúde, 14% acham
que sua comunidade necessita
de melhores estradas, 13%
disseram que é o abasteci-
mento de água, 9% optaram
por uma melhor rede pública
de esgotos, 8% asfaltamento,
8% responderam educação, 8
% iluminação pública, 6%
disseram ser assistência social,
4% querem mais áreas de
esporte e lazer e 3% disseram
segurança pública. Dos entre-
vistados 2% não souberam ou
não opinaram e 2% respon-
deram nenhuma", publicou o
Instituto Folha Regional.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.269 - 1º A 10 DE AGOSTO DE 2020 Página 07

MG OXIDOS MINERACAO LTDA, CNPJ Nº25.462.356/0003-
30, torna público que está requerendo da SEMAR - Secretaria

de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente,

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, renovação da

Licença Unificada (LU 421/18), para atividade de Britagem

e moagem de Magnesita,localizado no endereço:ROD BR

030, Nº 2247, Bairro: São Jorge, Brumado - Bahia.

Representante Legal: Edilson Pinto Honorato
Função:Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA UNIFICADA

DFS SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, nome de fantasia

LIG-LIXO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CNPJ

04.258.747/0001-03, torna público que está requerendo

a Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio

Ambiente de Brumado-Ba, a Licença Ambiental Unificada

para a atividade de Coleta de resíduos não-perigosos e

hospitalares, com sede na Rod Br 030, Anel Rodoviario,

S/N, Bairro Sao Jorge, Brumado/BA.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

PREGÃO PRESENCIAL N º. 014/2020 - OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração de poço
artesiano, conforme especificados no edital. DATA: 14/08/2020. HORÁRIO: 08h00min. CRITÉRIO: Menor Preço Global. LOCAL:
Na sede da prefeitura situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 - centro - Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá ser adquirido no
site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08:00 ás 12:00. Ibiassucê, 05/08/2020. Lauro
Maurício de Azevedo Frotas - Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00

PORTARIA Nº. 06, DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - “Dispõe sobre exoneração de ocupante de cargo de provimento em comissão,
no âmbito dos serviços do legislativo”.  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA,
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Regimento Interno da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora,
Estado da Bahia;  RESOLVE:  Art. 1o – Fica exonerado, a pedido, o Sr. Marcos Antônio Cordeiro Silva, inscrito no CPF sob o
nº 805.575.545-00 e RG sob o nº 11.640.591-06 SSP/BA, nomeado pela Portaria n°. 13 de 10 de outubro de 2018, para exercer
o Cargo de Assessor Parlamentar, de Provimento em Comissão, Símbolo CC-4.  Art. 2o – Os efeitos desta Portaria retroagirão
a data de 01 de agosto de 2020, revogando-se as disposições em contrário.  GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA – Estado da Bahia, 04 de agosto de 2020. Registre-se, publique-se e
cumpra-se. APARECIDO LIMA DA SILVA - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2020 - Processo Administrativo n.º 043/2020 - Modalidade: Inexigibilidade/Credenciamento
Objeto: CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (ATRAVÉS DE PESSOAS FISICAS
OU JURIDICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONSULTAS) E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (EXAMES),
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Contratos, torna público que entre os dias 11 de agosto e 28 de agosto de 2020, com data da primeira sessão pública
designada para o dia 28 de agosto de 2020 às 09:00 horas na sua sede administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015,
Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços e documentos de habilitação em atendimento ao Processo
do Credenciamento acima mencionado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação,
no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08 horas às 12 horas. Mortugaba-BA. 07 de agosto
de 2020. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 - OBJETO: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
levantamento do sistema patrimônio público de bens móveis permanentes e do imóvel da Câmara Municipal de Brumado com
locação do sistema patrimonial, em obediência às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.
CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa AS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, foi
mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora do Pregão Presencial
n.º 018/2020 a licitante AS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº 22.095.858/0001-10, nos termos previstos na
decisão da respectiva pasta licitatória; CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a
Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, ADJUDICO E HOMOLOGO
o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Brumado, constante da
ata do Pregão Presencial n.º 018/2020, para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. Publique-se e cumpra-se.
Brumado-BA, 10 de agosto de 2020. LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS - Presidente da Câmara Municipal de Brumado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 14.106.280/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - A  Prefeitura  Municipal  de  Ituaçu  torna  público  o  Pregão  Eletrônico  nº001/2020 – objeto
– aquisição de materiais permanentes (móveis escritório, computadores e impressoras, tv, arcondicionado, purificador de água e
refrigerador) e de consumo (dispenser, suportes, carrinhos, lixeiras, caixatérmica, etc) para estruturação da Farmácia Básica do
Município. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00,pelo  tel:  (77)  3415-2320  ou portal:  www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes.
Local  da  disputa  e  Edital:  no  sitewww.comprasgovernamentais.gov.br. Inicio da sessão às 10:00 h do dia 18 de agosto de 2020.
Ituaçu - Bahia, 05de agosto de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2020 - A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público
para conhecimento dos Interessados a ANULAÇÃO  do PregãoPresencial  SRP  de  nº  018/2020 –  objeto:  realização  de  registro
de  preços,  na  modalidade  PREGÃOPRESENCIAL  visando  à  futura  e  eventual  contratação  de  pessoa  (s)  jurídica  (s)  para
a  aquisição  de  pãesdestinados  à  manutenção  da  Merenda  escolar  e  das  demais  Secretarias  deste  Município, por  conveniência
eoportunidade com base no art. 49 da Lei 8.666/93, nas Súmulas 346 e 473 do STF ebaseado no princípio daautotutela administrativa.
Ituaçu-Bahia. Edilson Novais Silva - Pregoeiro Municipal. Adalberto Alves Luz – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2020 - Pregão Eletrônico/Registro de Preço n° 06/2020. Objeto: Registrar
preços para Aquisição de Insumos e Medicamentos para atender as atividades no Centro Especializado COVID-19 deste
município. Abertura 13/08/2020 De acordo com o art.4º G da Lei 13979/2020, às 09:30hs, edital na íntegra pelo site www.licitacoes-
e.com.br. Critério: Menor Preço Por Lote. Fone: (77) 3455 - 1412.  Caculé, 07 de agosto de 2020. Helder Pereira Prates - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - 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, 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 106/2020 Fornecimento de teste de imunocromografia (teste rápido) para triagem da COVID-19, em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde, CONTRATADO REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELE
- ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.747.105/0001-62,com endereço comercial Av dos Navegantes,
1599,Terreo Lagoa Grande, Porto Seguro -BA, CEP: 45810-000Valor global do objeto Adjudicado é de: R$ 11.200,00(onze mil e
duzentos  reais), Com Vigência 07/08/2020, Comissão Permanente De Licitação, 31 de julho de 2020. João Pedro Ribeiro Do
Nascimento - PRESIDENTE DA COMISSÃO;
RATIFICAÇÃO DO ATO FORMAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - 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 188/2020, e suas alterações posteriores, e no Parecer Jurídico, torna público a Ratificação do Ato da DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 106/2020, 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
REPAIR SURGICAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.747.105/0001-62,com endereço comercial Av
dos Navegantes,  1599,Terreo Lagoa Grande, Porto Seguro -BA, CEP: 45810-000O Fornecimento de teste de imunocromografia
(teste rápido) para triagem da COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, Valor de R$ 11.200,00(onze mil e
duzentos reais, com Vigência 07/08/2020, constante do respectivo Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃdevendo ser celebrado
o contrato com: REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELE - ME, Gabinete do Prefeito, 31 de

julho de 2020). Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2020 - 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 Nº106/2020- OBJETO Fornecimento de teste de
imunocromografia (teste rápido) para triagem da COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, atentando ao Parecer
da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, HOMOLOGA o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a contratação direta
da empresa REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELE - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.747.105/0001-62,com endereço comercial Av dos Navegantes,  1599,Terreo Lagoa Grande,
Porto Seguro -BA, CEP: 45810-000,COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através de seu Presidente, deverá tomar as
medidas cabíveis, tendo em vista o Valor Global do serviço de: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), com Vigência 07/08/2020).
Gabinete do Prefeito, 31 de julho de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº190/2020 FMS - DISPENSA Nº 106/2020 - 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 Secretaria Municipal de Saúde Lorena Santos
Mascarenhas CONTRATADA- REPAIR SURGICAL MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES EIRELE - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 10.747.105/0001-62,com endereço comercial Av dos Navegantes,  1599,Terreo Lagoa
Grande, Porto Seguro -BA, CEP: 45810-000,OBJETO - Fornecimento de teste de imunocromografia (teste rápido) para triagem da
COVID-19, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, Oriundo da Dispensa de Licitação Nº 106/2020 Data do Contrato 03/
08/2020; Valor do Contrato: R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), 07/08/2020 Secretaria Municipal de Saúde Lorena Santos
Mascarenhas, Prefeito - Leandro Araújo Mascarenhas.
AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - O Município de Poções/Prefeitura, Estado
da Bahia, em acordo com Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 141/2020, Lei Complementar nº 123/2006
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, através do pregoeiro municipal, torna público o Resultado
e Adjudicação da licitação na modalidade Pregão ELETRÔNICO nº 001/2020, cujo objeto é oFornecimento de teste de
imunocromatografia (testes rápidos) para triagem da COVID-19, de uso in vitro, nos termos da Resolução - RDC n.º 36/2015, para
identificação de anticorpos IgM e IgG em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Realizado no dia 31 de
julho de 2020, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Poções, localizada na Rua Itália, nº 146 B, Centro,
Poções-Ba, através da plataforma licitações-e sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s):
CELER BIOTECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 04.846.613/0001-03com um o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Poções, 03 de agosto de 2020. João Pedro Ribeiro do
Nascimento - Pregoeiro Municipal.
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - O Prefeito Municipal de Poções, Estado da Bahia, em
acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 141/2020, Lei Complementar nº 123/2006 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na modalidade
Pregão ELETRÔNICO nº 001/2020, cujo objeto é oFornecimento de teste de imunocromatografia (testes rápidos) para triagem da
COVID-19, de uso in vitro, nos termos da Resolução - RDC n.º 36/2015, para identificação de anticorpos IgM e IgG em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 31 de julho de 2020na Sala de Reuniões de Licitações da
Prefeitura Municipal de Poções, localizada na Praça da Bandeira, 02 - Centro - Poções - Bahia, através da plataforma licitações-
e sob o linkwww.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): CELER BIOTECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ sob o
nº 04.846.613/0001-03 com um o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O
prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 03 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito.
AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 141/2020 e demais normas e redações
aplicáveis, torna público, que o Pregão Eletrônico sob nº 002/2020, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de
cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, que seria realizado no dia 03/08/2020 às 10h00min,
fica REVOGADO para o objeto em tela por questões administrativas. Poções/BA, 03 de agosto de 2020. João Pedro Ribeiro do
Nascimento - Pregoeiro Municipal.
AVISO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 141/2020 e demais normas e redações
aplicáveis, torna público, que o Pregão Eletrônico sob nº 003/2020, tendo como objeto a aquisição de Kit Higiene em atendimento
a Secretaria Municipal de Assistência Social, que seria realizado no dia 04/08/2020 às 10h00min, fica REVOGADO para o objeto
em tela por questões administrativas. Poções/BA, 03 de agosto de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.
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SESSÃO SOLENE MARCA REABERTURA DOS
TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA DE ITUAÇU
Nesta sexta-feira, dia 07, foi

realizada a Sessão Solene de
reabertura dos trabalhos
legislativos da Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Ituaçu.
A sessão contou com as
presenças dos Vereadores
Marcinho de Noé (Presidente),
Joel Teixeira, Vade, Elzinha,
Adriano Machado, Ronaldo
Rocha, Sivaldinho, Branco do
Guigó e Almir Pessoa. Ausên-
cias justificadas dos vereado-
res Otacílio e Nenê de Dona
Santa. Por se tratar de uma
sessão solene, não houve
Pequeno Expediente nem

Ordem do Dia. No Grande
Expediente, espaço que nor-
malmente é usado pelos
vereadores para abordar
quaisquer assuntos, por se
tratar de uma sessão solene,
os vereadores puderam apenas
fazer as saudações de praxe e
registrar uma mensagem.
Assim, em sua totalidade, os
vereadores registraram a sua
satisfação de retomar os
trabalhos legislativos e reassu-
miram o compromisso de
continuar debatendo os pro-
jetos de interesse do município
e da população.

PREFEITURA DE GUAJERU ADQUIRE
320 NOVOS KITS DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

Nesta última semana, o
Governo de Guajeru adquiriu
320 novos kits de mobiliário
escolar, composto por carteiras
e cadeiras para as salas de
aula, para atender as turmas
da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I . O

investimento é de aproxi-
madamente R$ 55 mil. Para o
prefeito Gil Rocha, "é sempre
muito proveitoso compartilhar
essa alegria de cumprir mais
uma etapa na requalificação
das nossas unidades educa-
cionais . Já realizamos as

ampliações e reformas de
todas as escolas rurais e
urbanas, construímos quadra

poliesportiva coberta e estamos
concluindo a construção da
creche pró-infância. Agora

entregamos esses mobiliários
que atenderão mais de 600
alunos."


