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GOVERNADOR RUI COSTA ENTREGA OBRA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RIO DO ANTÔNIO

O governador Rui Costa
cumpriu uma agenda de
entregas no município de Rio
do Antônio. Na ocasião, foi
entregue a implantação do
novo sistema integrado de
abastecimento de água a partir
da Barragem do Truvisco.
"Hoje nós estamos entregando
mais de 41 km de adutora,
pegando águas de vários
mananciais diferentes, pra
reforçar e garantir o forneci-
mento de água pra todas as
comunidades. Junto a isso
entregamos a rede e estação
de tratamento de esgoto. É
uma entrega muito importante
pelo impacto direto na vida
das pessoas", afirmou o gover-
nador Rui Costa.

A obra tem investimento de
R$ 6,8 milhões e contempla a
implantação de captação
flutuante, com vazão de 130
m3/h, na Barragem do Tru-
visco; implantação de 41.393
metros de adutora de água
bruta; construção de dois
reservatórios com capacidade

Rui vistoriou ainda o as obras do sistema de esgotamento, que conta com R$ 9,4 milhões de investimento
e beneficiará mais de 4.600 moradores. (Fotos: Paula Fróes / GOV-BA)

de 350 m3 cada um; e,
construção de um filtro russo
com três módulos filtrantes,
elevando a capacidade de
tratamento da estação de
tratamento de água. O sistema
beneficia 15 mil habitantes de
Rio do Antônio e Guajeru. O
governador ainda vistoriou o
andamento das obras do
sistema de esgotamento sani-
tário de Rio do Antônio. O
município ainda não dispõe de
sistema de esgotamento sani-
tário operado pela Embasa e a
obra conta com recurso de
mais de R$ 9,4 milhões e
beneficiará mais de 4.600
moradores.

O Governador ainda assi-
nou ordem de serviço para
implantação de Sistema de
Abastecimento de Água para
atender a Comunidade de
Bastião. Serão investidos R$
230 mil para atender cerca de
300 moradores da localidade.
A rede distribuidora terá mais
de 4 mil metros de tubulação
e cerca de 80 ligações domi-

ciliares. Ainda em Rio do
Antônio, o governador parti-
cipou da inauguração da

Unidade Básica de Saúde
(Unidade de Referência para
Tratamento da Covid-19), no

Bairro Lagoa do Barro. A obra
é um investimento da gestão
municipal.

BRUMADO: PF E PM-BA ENCONTRARAM 10 TABLETS DE
PASTA BASE PARA COCAÍNA ESCONDIDA EM CARRO

Nesta última terça-feira (08), por
volta das 17h, uma operação conjunta
entre agentes das Policiais Federal (PF)
e Militar (PM-BA), que disponibilizou
guarnições da 34ª CIPM e da CIPE
Sudoeste, resultou na apreensão de
pasta base de Cocaína em Brumado,
na região sudoeste. Segundo a PM, os
policiais foram informados que 2
veículos que estariam realizando
transportes de entorpecentes estavam
localizados na cidade. Os policiais
abordaram os veículos, que escondiam
10 tabletes de pasta base para Cocaína
em seu interior. Os veículos e a droga,
juntamente com 2 indivíduos, foram
conduzidos e apresentados à Polícia
Civil, na sede da 20ª Coorpin.
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PADRE EZEQUIEL DAL POZZO

O desafio na vida é descobrir que sentido a vida tem ou o que
significa viver de acordo com a nossa natureza, com a nossa essência.
Todos estamos à procura do sentido. Queremos estar felizes.
Desempenhar trabalhos e atividades que nos deixem satisfeitos. O
sentido da vida para o ser humano está em viver humanamente.
Tornar-se aquilo que é por essência. Isso significa perceber a base
comum que está ao alcance de todos. Essa base consiste exatamente
em nossa humanidade. Um filósofo chamado Humberto Maturana
nos diz que o sentido da vida para o ser humano é viver
humanamente. É desenvolver aquilo que é sua essência. Podemos
dizer que o sentido da borboleta é borboletear, para o gato é gatear,
para o cachorro, cachorrear, isto é, ser o que são por natureza. Os
animais se desenvolvem naquilo que são por natureza. Para o ser
humano, a humanização é uma tarefa. Não nascemos acabados,
prontos. A humanização acontecerá na mesma medida do nosso
empenho em sermos melhores. Somos uma possibilidade a
desabrochar. Depende de cada um, de como assume essa tarefa.

Podemos perceber isso na criança. Ela precisa ser educada,
aprender, ser orientada para que se socialize, respeite e seja cidadã.
Uma criança sem orientação pode tornar-se um diabinho, onde
ninguém consegue relacionar-se. Ela precisa dos limites que a tornam
humana e sociável, agradável e amável. Deixada somente aos seus
instintos ela se torna terrível.

Nisso percebemos que o ser humano precisa humanizar-se. A
humanização não significa a realização imediata dos desejos. Quero
uma coisa e já consigo, tenho este desejo e já o satisfaço. Não, a
vida feliz e prazerosa para o ser humano tem a ver com a acolhida da
realidade em que se encontra. Nem tudo são rosas. A vida tem
espinhos e sofrimentos. Não há somente alegrias e conquistas. Há
sim lutas e sofrimentos, junto de fracassos e adversidades. Quando
eu digo sim à minha realidade, então sou mais feliz. Humanizar-se
é perceber os contrários que há na vida e saber lidar com eles,
encontrando sentido. A felicidade não está, portanto, ligada somente
às situações prazerosas, mas aquilo que conquisto na luta, no
empenho, superando desafios. Nisso encontro a verdadeira alegria.

A humanização significa também dizer sim à realidade que me
envolve. Naturalmente, não aprovando possíveis injustiças e
maldades, mas nos sentirmos identificados com aquilo que estamos
sendo. Não posso brigar com a minha realidade. Devo acolhê-la e
transformá-la no empenho e no amor.Não podemos ter a impressão
de que a felicidade está sempre lá fora, do outro lado, em outra
situação. Quando penso assim, estou marcado por uma espécie de
vazio. Não me satisfaço com aquilo que sou e não estou conseguindo
desfrutar da minha realidade. Mesmo que eu tenha tudo, que minhas
condições econômicas e de saúde sejam favoráveis, penso que a
felicidade está no outro lado. Esse sentimento precisa se acomodar.
Preciso manter vivo o desejo de avançar, mas também preciso acolher
a realidade que me envolve, ficar satisfeito com ela, desfrutando
com intensidade os meus dias. A humanização passa por essa
acolhida e essa percepção.

PPPPPaaaaadrdrdrdrdre Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pe Ezequiel Dal Pozzoozzoozzoozzoozzo
contato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.brcontato@padreezequiel.com.br

FELICIDADE É
HUMANIZAR-SE

BARREIRAS VOLTA A
RECEBER VOOS DA AZUL

A cidade de Barreiras, no
oeste da Bahia, é uma das
cinco bases que volta a receber
as aeronaves da Azul neste
mês. Operando com o ATR 72-
600, as frequências serão
realizadas às segundas, quartas
e sextas, tendo como destino
Belo Horizonte (MG), onde o
tripulante poderá se conectar
com toda a malha doméstica
e internacional da Azul.

A Azul anunciou que
reforçou a limpeza de suas
aeronaves a cada voo e à
noite, seguindo os protocolos
sugeridos pela IATA (sigla em
inglês para Associação Inter-

nacional de Transportes Aé-
reos). A companhia também
tornou obrigatório o uso de
máscaras por Tripulantes e
Clientes, tanto a bordo quanto
em solo. A temperatura dos

Tripulantes também é medida
a cada início de turno. Barreiras
é a quinta base operada pela
Azul no estado. As outras são
Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da
Conquista e Salvador.

CACULÉ: PREFEITO ASSINA O.S.
PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO

Na manhã desta terça-
feira (1º), o prefeito Beto
Maradona assinou a Ordem
de Serviço, autorizando o
início das obras de cons-
trução da Praça Reginaldo
Coutinho. O anúncio foi
realizado em seu perfil no
instagram, no qual Maradona
declarou que "Diversas famí-
lias e comerciantes serão
beneficiados, além dos es-
portistas que usam este
espaço. Vamos avançando!". A
praça fica localizada no bairro
São Cristovão, em frente à
Quadra Coberta.
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MPF OBTÉM BLOQUEIO DE ATÉ R$ 1,7 MI EM BENS DE EX-
PREFEITO DE CANDIBA POR FRAUDES EM LICITAÇÕES;
PREJUÍZO AO MUNICÍPIO É DE MAIS DE R$ 9,6 MILHÕES

ASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPFASCOM / MPF

A pedido do Ministério
Público Federal (MPF), a Justiça
decidiu pela indisponibilidade
de até R$ 1.697.433,61 em
bens do ex-prefeito de Can-
diba, Reginaldo Martins Prado.
O valor resulta da somatória
de decisões liminares referen-
tes a quatro ações de improbi-
dade ajuizadas pelo MPF
contra o ex-gestor, outras 12
pessoas e duas empresas, to-
dos envolvidos em fraudes em
licitações do município entre
2009 e 2016, que causaram
prejuízo total de R$ 3,4 milhões.

As quatro decisões limina-
res, assinadas de 28 de maio a
2 de junho, tornam indisponí-
veis ainda R$ 10.576.320,26
em bens de outros nove envol-
vidos, em valores definidos de
forma proporcional à participa-
ção de cada um. Acompanhan-
do as ações de improbidade,
foram movidas quatro denún-
cias, entre 13 de abril e 7 de
maio, nas quais o MPF requer o
ressarcimento total do dano e
o pagamento de multa que
chega a R$ 45.686.836,90.
Confira mais detalhes no 'leia
mais', ao final da matéria.

Segundo o MPF, embora
essas ações tratem especifica-
mente de nove licitações, du-
rante a gestão do ex-prefeito
Reginaldo Prado (2009/2012
e 2013/2016), Josmar Fernan-
des dos Santos e Júlio César
Cotrim, juntos e alternadamen-
te, venceram outros 21 certa-
mes realizadas pela Prefeitura

de Candiba. Em todas as 30
licitações foram encontradas
ilegalidades, como ajuste
prévio entre os particulares e
a administração, ausência de
competitividade e direciona-
mento do resultado, dentre
outras, que levaram ao prejuízo
total de R$ 9.697.969,59, que
foram transferidos a empresas de
fachada, sendo R$ 3.652.521,48
direcionados à JKTech e à
Fernandes, ligadas a Santos, e
outros R$ 6.045.448,11 à Cobra
e à Euplan, ligadas a Cotrim.

As ações são resultado da
Operação Burla, deflagrada em
julho de 2016 pelo MPF em
conjunto com a Polícia Federal
(PF) e a Controladoria-Geral da
União (CGU), com o objetivo
de cessar as atividades ilícitas
de dois grupos criminosos,
chefiadas por Santos e Cotrim,
que utilizavam empresas de
fachada para fraudar licitações
e desviar recursos públicos
federais no sudoeste do estado
da Bahia. Na ocasião foram
cumpridos oito mandados de
condução coercitiva, três de
prisão preventiva, quatro de
prisão temporária e 15 man-
dados de busca e apreensão
nos municípios baianos de
Caetité, Guanambi, Iuiú, Salvador
e Vitória da Conquista.

Josmar dos Santos e Júlio
Cotrim já respondem na Justiça
Federal em Guanambi por
outros atos, incluindo a ação
penal e de improbidade por
associação criminosa e fraude
em cinco licitações realizadas
em Caitité, em 2011 e 2012,

envolvendo recursos do Fun-
do de Manutenção Básica e
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).
Considerando apenas a área
criminal, suas condenações
somam quase 10 anos de
prisão. Júlio Cotrim coleciona
sentenças que totalizam mais
de 17 anos.

Nas quatro decisões limina-
res foi determinado, ainda, o
bloqueio de bens até o valor
de: R$ R$ 1.697.433,61 para E-
telvina Maria Guanais Fausto
Vilasboas e Josmar Fernandes
dos Santos, cada; R$ 1.555.
108,61 para Júlio César Cotrim;
R$ 1.502.883,52 para Cláudio
Fernandes Primo; R$ 833.
679,16 para Edinaldo dos
Santos Pereira; R$ 496.804,07
para Carlos Roberto Bernardo
Santos e a empresa Emplac; e
R$ 299.370,00 para Erasmo
Neves Silva e a empresa Souza
Silva Comércio e Serviços.

O MPF requer a condena-
ção de Reginaldo Martins
Prado, então prefeito; Cláudio
Fernandes Primo, na posição
de Secretário de Adminis-
tração; Renata Néri dos Anjos
Oliveira, Lucivaldo Neris
Neves, Rubens Welinton Muniz
Moura, Gílson Moreira Leão,
Etelvina Maria Guanais Fausto
Vilasboas, agentes públicos
responsáveis pela condução
de licitações no município;
Josmar Fernandes dos Santos,
controlador oculto da Fer-
nandes Projetos e Construções
e da JK Tech Construções; Júlio
César Cotrim, controlador

oculto da Cobra e Euplan
Construções; Carlos Roberto
Bernardo Santos, controlador
material da Emplac; Erasmo
Neves Silva, controlador mate-
rial da Souza Silva Comércio e
Serviços; Edinaldo dos Santos
Pereira, funcionário da Prefei-
tura e controlador da Shelby
Construções e Empreendimen-
tos; e Jansen Rodrigues Morais,
procurador do Município de
Candiba; de acordo com a
participação de cada um pelo
crime de fraude à licitação,

previsto na Lei 8666/1993
(Lei de Licitações), e pela
prática de atos de improbidade
que causam prejuízo ao erário,
previsto na Lei 8.429/1992
(Lei de Improbidade Adminis-
trativa). O MPF requer, ainda, a
condenação de Reginaldo
Martins e Júlio César pelo crime
de possibilitar vantagem inde-
vida ao contratado no processo
de licitação (Lei de Licitações),
e de Edinaldo Pereira pela
falsificação de documento
público (Código Penal).
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BRUMADO DÁ ADEUS A DR. JURACY PIRES
GOMES, GRANDE MÉDICO E EX-PREFEITO

DA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃODA REDAÇÃO

Na manhã desta sexta-feira, dia 04,
o município de Brumado acordou mais
triste, todos abalados com a notícia do
falecimento do médico e ex-prefeito Dr.
Juracy Pires Gomes, ocorrido na noite
anterior, por volta das 22h. O se-
pultamento foi realizado no cemitério
Santa Inês, às 8h, em cerimônia restrita
aos familiares e amigos próximos. Em
nota, os familiares agradeceram pela
solidariedade e condolências recebidas:
"o ser humano fez a passagem, mas o
legado permanece".

O Jornal Tribuna do Sertão e Site
Sertão Hoje, através da sua Editora
Lúcia Oliva e do seu Diretor de Redação
Leonardo Oliva, lamentam a morte de
Dr. Juracy, ao tempo em que manifestam
toda solidariedade aos familiares. De
modo particular, a Editora Lúcia Oliva
expressa toda a sua gratidão pela
acolhida que teve em 1982, quando
chegou para residir em Brumado com
sua família. "Os laços de amizade se
aprofundaram, uma vez que já eram
tecidos através das famílias de Dona
Regina, mãe de Maria Sonia Meira
Gomes, e Helena Lima Santos, mãe do

fundador do Jornal Tribuna do Sertão,
Maurício Lima. Dona Helena sempre
se hospedava no hotel de Dona
Regina, quando se deslocava de
Caetité para Brumado a cavalo e depois
pegava o trem para Salvador", enfatiza
a Editora.

BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA -BIOGRAFIA - Juracy Pires Gomes
nasceu em 8 de julho de 1932, na
Fazenda Lucaia, município de Ituaçu;
filho de Joaquim Gomes Pereira e
Antônia Plínia Gomes. Formado em
medicina pela Escola Baiana de Medi-
cina e Saúde Pública da Bahia. Casou-
se em 25 de janeiro de 1969 com
Maria Sônia Guimarães Meira e com
ela teve três filhas: Patrícia, Daniela e
Priscila. Em 1952, mudou-se com a
família para Brumado, em busca de
melhores condições de vida, e em
1960 estabeleceu-se como médico,
prestando serv iço no Inst i tuto
Nacional do Seguro Social (INSS),
Magnesita S.A., em um posto estadual
de saúde e na unidade da 19º Dires.
Fundou também uma clínica parti-
cular, em parceria com colegas.

CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - CARREIRA POLÍTICA - As
gestões de Juracy marcaram a história
do desenvolvimento de Brumado, pois foram voltadas para necessidades

essenciais: saúde, educação e infraes-
trutura. Em 1966, afiliado ao partido
Aliança Renovadora Nacional (ARE-
NA), por incentivo do amigo e padrinho
político, prefeito anterior da cidade,
Armindo Azevedo. Juracy foi escolhido
por ter sido considerado o candidato
ideal para concorrer com o adversário
do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), Manuel Fernandes, que teve sua
candidatura impugnada, e Juracy
venceu as eleições municipais de 1966,
para o mandato de 1967 a 1970,
adquirindo 80% dos votos.

Foi também associado aos partidos
ARENA1, Partido Democrático Social
(PDS) e Partido da Frente Liberal (PFL)
Democratas (Brasil) (DEM).

PRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPPRINCIPAIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - AIS REALIZAÇÕES - Dr.
Juracy governou Brumado por 3
mandatos (1967-1971; 1973-1977 e
1983-1989), nos quais foi protago-
nista de diversas realizações para o
Município. Durante as suas gestões,
foram registrados inúmeros avanços e
foram realizadas diversas obras, com
destaque para: instalação de geradores
de energia elétrica movidos a diesel;
posteriormente, luz elétrica de Paulo
Afonso; sinal de TV; construção da
prefeitura nova, da Biblioteca Municipal
Jarbas Passarinho, de postos de saúde,
estradas vicinais, poços artesianos;
ampliação e estadualização do Ginásio
General Nelson de Mello, hoje,
Colégio Estadual de Brumado - CEB;

construção do novo mercado municipal,
do matadouro (antigo) e da fábrica de
asfalto; compra de tratores, niveladora
(patrol) e máquina escavadeira e caçam-
ba; implantação da coleta de lixo de
porta em porta com aquisição inclusive
de caminhões coletores próprios;
pavimentação da Avenida Centenário
com asfalto; construção da barragem
do Rio do Antônio (no governo de
Roberto Santos); fornecimento de água
pela EMBASA; implantação da telefonia
local (ligação via telefonista), depois
TELEMAR; irrigação de água de tanque
no distrito de Itaquaraí; apoio à
Sociedade Musical Lira Ceciliana
Brumadense; Construção do primeiro
conjunto habitacional (Urbis I);
contribuição decisiva para criação da
Fundação Hospitalar de Brumado, que
construiu a sede do Hospital posterior-
mente estadualizado.

Além disso, empenhou-se para trazer
os órgãos: Projeto Sertanejo, DIREC 19 e
19ª DIRES, CIRETRAN, 34ª CIPM, Banco
do Estado da Bahia S.A. (BANEB), Caixa
Econômica Federal-CEF. Estes empreen-
dimentos se concretizaram em seu
governo por influência de ACM. A
instalação do Banco do Brasil teve
também o seu apoio, concretizado pelo
prefeito Miguel Lima Dias.

Essas realizações deram a Brumado
um salto de qualidade, saindo do atraso
para a modernidade, tendo em vista a
visão ampliada do progresso e desenvol-
vimento do lugar pelo gestor público
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LEGISLATIVO DE BRUMADO DECRETA
LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO

EX-PREFEITO DR. JURACY
Brumado perdeu na noite

desta quinta-feira (03) uma
das suas maiorias referências
políticas, a qual deixa um
legado de dedicação e amor
à sua terra. Dr. Juracy Pires
Gomes foi um dos políticos
mais influentes da nossa
história, sendo 3 vezes prefeito,
conquistando grandes avan-
ços para o nosso município.
A sua morte causou um
profundo pesar em todos os
brumadenses, que tinham por
ele uma grande admiração. A
Câmara de Vereadores de
Brumado, primeiramente se

solidariza com a família enlu-
tada e decreta 03 dias de Luto

Oficial por essa perda inesti-
mável para o nosso município.

BRUMADO: CDL
MANIFESTA PESAR
PELO FALECIMENTO

DO EX-PREFEITO
DR. JURACY P. GOMES

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brumado se
manifestou, nesta sexta-feira (04), por meio de suas redes
sociais, pesar pelo falecimento do ex-prefeito Dr. Juracy Pires
Gomes, aos 88 anos, ocorrido na noite de quinta-feira (03),
por volta das 22h.

Na nota, a CDL, que já foi presidida pela esposa de Dr.
Juracy, Sônia Meira Gomes, ressalta que "é com grande pesar
que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Juracy Pires
Gomes, pessoa de grande importância na história brumadense.
Além de grande médico, também foi prefeito da cidade de
Brumado, nos anos 60 e 70. Aos familiares e amigos, nossos
sentimentos!".

PREFEITO DE BRUMADO LAMENTA A
MORTE DE DR. JURACY E DECRETA

LUTO OFICIAL NO MUNICÍPIO
Nesta sexta-feira (04), o

Prefeito de Brumado, Eduardo
Vasconcelos, utilizou suas
redes sociais para se manifestar
sobre o falecimento do ex-
prefeito Dr. Juracy, ocorrido na
noite de quinta-feira (03).

Na publicação, Vascon-
celos destaca que Dr. Juracy é
"reconhecido como uma dos
médicos e políticos mais
brilhantes de Brumado" e que
"deixa um legado de vitórias e
conquistas para a nossa terra".

Ainda nesta sexta-feira
(04), a Prefeitura de Brumado
decretou Luto Oficial no Muni-
cípio por 5 dias. No Decreto Nº
5.325, assinado pelo prefeito
Eduardo Vasconcelos e pelo
Secretário Municipal da Admi-
nistração, João Nolasco, é
destacado que Dr. Juracy era
um "médico que sempre dedi-
cou sua profissão em socorro
das pessoas mais necessitadas;
pai de família exemplar; homem
público honorável, prefeito por
três mandatos (1967-1970;
1973-1976; 1983-1988), os
quais exerceu com dignidade
e esmero, cuja trajetória de
vida torna-se um legado
norteador para os atuais e
futuros empreendedores da
medicina e da política."

BRUMADO: VEREADORES
PRESTAM MINUTO DE

SILÊNCIO EM MEMÓRIA
AO EX-PREFEITO

DR. JURACY P. GOMES

Após o período de luto oficial de 3 dias pelo falecimento
do médico e ex-prefeito Dr. Juracy Pires Gomes, ocorrido no
último dia 02, a Câmara de Vereadores de Brumado prestou
1 Minuto de Silêncio em sua homenagem na sessão desta
quarta-feira (09). Na ocasião, os parlamentares exaltaram as
qualidades do ex-prefeito e prestaram solidariedade aos
amigos e familiares. Uma nova sessão especial em homenagem
a Dr. Juracy será realizada quando a situação da Pandemia
do novo Coronavírus permitir.
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PROPOSTA PARA SAÚDE EM 2021 É DE R$ 124,6 BI
A proposta de orçamento

do Governo Federal para
2021, enviada ao Congresso
Nacional, estabeleceu o mon-
tante de R$ 124,6 bilhões para
as ações e serviços de saúde,
valor pouco acima do piso ga-
rantido pela Constituição. O
texto está no Congresso
Nacional para que os parla-
mentares analisem os números
e aprovem os valores para o
próximo ano.

De acordo com a proposta
do Governo, a Atenção Básica
por todo o país terá destinação
de quase R$ 24 bilhões. Esse
é o setor dos primeiros cuida-
dos ao cidadão que procura
uma unidade de saúde para
ser atendido. Para a área de
Assistência Hospitalar e Am-
bulatorial são pouco mais de
R$ 55 bilhões de reais. Esse é
o setor que vai tratar de
cuidados mais complexos como
internações e cirurgias. A
Vigilância Epidemiológica, área
que cuida da prevenção de
doenças, deve receber mais de
R$ 8 bilhões. Por fim, a Vigi-
lância Sanitária, que é respon-

sável por promover e proteger
a saúde e prevenir a doença
por meio de estratégias e ações
de educação e fiscalização,
está com destinação reduzida
em relação à 2020, e tem
expectativa de receber R$ 344
milhões de reais.

Estados e municípios, que
esperavam um valor maior para
a saúde por conta dos efeitos
da pandemia da Covid-19,
estão com valores estimados
em R$ 20 bilhões para estados
e R$ 54 bilhões para muni-
cípios. Valores que deveriam
ser maiores, na opinião do
médico sanitarista, Gonzalo
Vecina Neto, que é professor
da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo
(USP). "A capacidade de
arrecadação de tributos do
governo federal é muito
superior ao de estados e
municípios. O grande finan-
ciador dos estados é o Imposto
sobre Circulação de Merca-
dorias (ICMS) e o dos municí-
pios é o ISS e o IPTU. A capa-
cidade de arrecadação desses
impostos é muito menor do

que o conjunto de taxas que
o governo tem. Daí a impor-
tância do papel do Ministério
da Saúde, pois ele é o grande
financiador do SUS no Brasil",
explicou Vecina Neto, deta-
lhando ainda que "desses R$
38 bilhões que serão gastos
durante o atual exercício, uma
parte importante dos recursos
são para pagar os leitos de UTI
que nós estamos contratando
e criando no Brasil inteiro. O
SUS tinha uma defasagem
muito grande em termos de
leitos de UTI e não cobrimos
essa defasagem, só dimi-
nuímos. Esse corte de R$3 8
bilhões pode, inclusive, invia-
bilizar o funcionamento mais
adequado do SUS. Ou seja,
problemas que nós já tínha-
mos, serão muito agonizados
por conta desse corte", res-
saltou o professor.

O que a Lei Orçamentária
Anual (LOA) faz é uma pre-
visão de gastos e receitas que
o governo federal vai ter no
ano seguinte. Por isso, precisa
enviar ao Congresso Nacional
um projeto em que especifica

quais os gastos pretende
executar ao longo de 2021 e
as respectivas fontes de finan-
ciamento, ou seja, qual a
previsão de arrecadação de
impostos, qual a previsão de
divisão de lucros e dividendos
das empresas estatais. E no
caso de haver déficit, é preciso
detalhar como será financiado.

Devido à Emenda Consti-
tucional 95, também conhe-
cida como Teto dos Gastos, o
governo não pode aumentar,
para além da inflação, a

maioria de seus gastos. O Teto
afeta principalmente as des-
pesas discricionárias, isto é,
aquelas que o governo não
tem obrigação legal de investir
(como gastos com incentivo à
pesquisa, modernização de
hospitais e construção de
estradas). Agora em 2020,
com a pandemia da Covid-19,
o governo federal decretou o
estado de calamidade pública,
o que possibilitou o não
cumprimento das regras fiscais
vigentes. Fonte: Brasil 61.

CONVENÇÃO DO PSB EM ABAÍRA OFICIALIZA JOÃO
HIPÓLITO COMO PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO

A Convenção do Partido
Socialista Brasileiro (PSB) em
Abaíra, município da Chapada
Diamantina, realizada na
última segunda-feira (07),
confirmou o nome de João
Hipólito Rodrigues Filho como
pré-candidato a prefeito da
cidade. O administrador con-
corre à eleição municipal após
dois mandatos como prefeito
do local, de 2009-2012 e
2013-2016.

João Hipólito Rodrigues
Filho é administrador de
empresas, com especialização
em urbanismo e gestão de
cidades. Filho de João Hipólito,
primeiro prefeito de Abaíra
após sua emancipação, o gestor
é casado com a advogada
Viviane Chicourel Hipólito
Rodrigues e pai de cinco filhos,
Larissa, Victória, João Pedro,
João e Maria.

Em seu discurso, João

relembrou as conquistas como
prefeito e se comprometeu a
continuar cobrando, pessoal-
mente, por melhorias em Abaí-
ra. "Temos que trazer Abaíra
de volta ao eixo de desenvol-
vimento e apelar para o

turismo. Mas, para chegar o
turismo, é preciso ter estrada.
As pessoas estranhavam o fato
de eu cobrar por uma estrada
enquanto a outra ainda estava
em obras, mas sabemos que
existem etapas até a assinatura

da ordem de serviço. Então,
para ver as coisas acontecendo,
precisamos nos movimentar,
cobrar, ficar no pé. E esse é
meu papel", afirmou.

A convenção aconteceu
no Colégio Francisco Rocha

Filho e foi transmitida pela
plataforma Zoom, em atenção
aos protocolos estabelecidos
pelas autoridades sanitárias e
de saúde para evitar dissemi-
nação do novo coronavírus
(Covid-19). Participaram, virtual-
mente, os senadores Jaques
Wagner (PT) e Ângelo Almeida
(PSB) e a deputada federal
Lídice da Mata, que é presi-
dente do PSB na Bahia.

O evento oficializou, ainda,
a pré-candidatura do vereador
Tõe Campos como vice-prefeito
e de Ana Lúcia Souza Santos,
Luciano Rodrigues de Oliveira,
Ramiro Marciano Lima, Tere-
zinha Rosa da Silva Brandão,
Francimar Pereira Gomes da
Cruz, João Paulo Barbosa dos
Santos, Guilhermindo Barbosa
da Rocha (Léozinho), Geane
Souza Espirito Santo Novais e
Manoel Messias de Jesus
como vereadores.
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CONTRAN PROÍBE RADARES OCULTOS E
RESTRINGE USO DE LOMBADAS ELETRÔNICAS

O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) definiu
regras para a instalação de
radares fixos e móveis. O órgão
definiu que os chamados
"pardais" só podem ser instala-
dos em locais onde houver
placas de sinalização indican-
do claramente o limite de
velocidade da via. Onde houver
redução gradual de velocidade,
isso também deve ser indicado.
Também fica proibido instalar
radares ocultos por placas,
postes e árvores.

As autoridades de trânsito
também vão precisar publicar

na internet quais são os
trechos que serão fiscalizados.
Também fica proibido a instala-
ção de equipamentos sem
dispositivo registrador de
imagem. O uso do radar do
tipo fixo redutor, as chamadas
"lombadas eletrônicas", fica
restrito a trechos críticos e de
vulnerabilidade de usuários da
via, especialmente, pedestres,
ciclistas e veículos não moto-
rizados. Para o órgão, as
mudanças têm o objetivo de
tornar a fiscalização de trânsito
um procedimento educativo,
em vez de punitivo.

MUNICÍPIOS PODERÃO REDUZIR DE 15 PARA 5 METROS
A FAIXA DE SERVIDÃO ÀS MARGENS DAS RODOVIAS
O Departamento Nacional

de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) fez alterações em
normativos federais para
reconhecer a competência dos
municípios na reserva de faixa
não edificável ao longo das
faixas de domínio público das
rodovias. As novas regras
modificam a Lei de Parcela-
mento de Solo, e estabelecem
que os entes possam reduzir
a faixa de 15 para 5 metros
por meio de suas leis urba-
nísticas. Na prática, isso
significa que os municípios
poderão ampliar a área de
construção de residências ou
comércios, por exemplo, nas
margens das rodovias.

A medida é vista como
positiva pela analista da área
técnica de Desenvolvimento
Urbano da Confederação
Nacional de Municípios (CN-
M), Karla França. "Para os
municípios, isso é uma espécie
de regularização fundiária. É
importante sinalizar que inú-
meras cidades brasileiras
praticamente existem ao longo
dessas faixas das rodovias.
Então, a partir de agora, os
municípios precisam conhecer
o normativo e, posteriormente,
fazer uma avaliação local sobre
as possibilidades de melhorar

a infraestrutura, as atividades
sociais ou comerciais dessas
áreas", pontua Karla.

Por meio da Resolução 9/
2020, o Ministério da Infraes-
trutura especificou as normas
sobre faixa de domínio e
reserva de faixa não edificável.
A medida amplia as possibili-
dades de utilização da faixa de
domínio pelos municípios,
estados e União, além de
cumprir os novos requisitos
exigidos pela Lei de Liberdade
Econômica e pelo Decreto
10.139/2019, que trata da
revisão e consolidação dos
atos normativos como medida
de simplificação e desburocra-
tização para fins econômicos.

Na avaliação da advogada
especialista no setor de infra-
estrutura e rodovias, Marina
Novetti Velloso, essa mudança
dá autonomia e gera segu-
rança jurídica, já que, agora,
cabe ao município estabelecer
o quanto ele acha que deter-
minado leito tem que ser
protegido, levando em conta
as especificidades de cada
trecho da rodovia. "Agora, o
município pode ter construções
que cheguem mais perto da
rodovia, claro, respeitando o
limite interposto pela nova
norma. Com isso, há uma

extensão dos municípios, já
que ele pode crescer um pouco
mais, além de poder dar uma
maior acessibilidade, porque
ele pode criar novos acessos
para que se chegue à rodovia",
destaca Mariana.

Por meio de nota, o DNIT
destacou que essa alteração
"promoveu novo marco tempo-
ral e uma nova visão em
relação a benfeitoria (irregular
ou não), de forma que fica
assegurado o direito de
permanência de edificações na

faixa não edificável contígua às
faixas de domínio público de
rodovias, construídas até 26/
11/2019".

A faixa de domínio é a base
física sobre a qual se assenta
uma rodovia. Os limites são
definidos por projeto executivo,
decretos de utilidade pública ou
projetos de desapropriação. Já
a reserva de faixa não edificável
é a área ao longo das faixas de
domínio público das rodovias
onde não é permitido erguer
edificações.

Com a nova norma, o limite
mínimo de 15 metros para esse
espaço pode ser reduzido por
lei municipal ou distrital até 5
metros de cada lado. Assim, os
municípios ficam autorizados a
alterar a reserva de faixa não
edificável a partir de mudanças
das leis urbanas e do Plano
Diretor, além de levar em conta
a Lei de Parcelamento do Solo.
Apesar disso, continua obri-
gatório manter a distância de
15 metros em relação às águas
correntes e ferrovias.
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CAETITÉ: TRECHO DE AVENIDA SERÁ RECAPEADO
O trecho da Avenida

Olimar Oliveira, entre a BR-
030 e o Cemitério receberá
asfalto novo através do pro-
grama de recapeamento asfál-
tico de vias urbanas, executa-
do pela Prefeitura de Caetité.
Após a conclusão dos traba-
lhos no bairro Nossa Senhora
da Paz, que teve 100% das
ruas beneficiadas com o
recapeamento, "o serviço se
concentra no trecho da aveni-
da que é uma importante liga-
ção entre o centro da cidade
e os bairros Alto Buenos
Aires, Santo Antônio, Pedro
Cruz e Ovídio Teixeira", infor-
mou a Prefeitura. Segundo a
Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos, "o programa con-
templa 17km de vias com
recursos próprios melhorando,
assim, a mobilidade e a segu-
rança dos moradores".

MÉDICO ITUAÇUENSE LANÇA NOVO LIVRO:
'VIGO, UM MENINO DO INTERIOR'

O médico ituaçuense Vítor
Hugo Lima da Silva, que
também é colunista do Jornal
Tribuna do Sertão e do site
Sertão Hoje, lançou o seu
novo livro 'Vigo, um menino
do interior - Contos de peripé-
cias das terras diamantinas aos
anéis de saturno'.

Nas suas 180 páginas, o
livro conta as histórias de Vigo,
um menino ou adolescente
típico do interior da Bahia dos
anos 1980, que, certamente,
causarão certa familiaridade a
muitas crianças do Brasil do
interior e, principalmente, dos
adultos que viveram a infância
nas décadas de 70 e 80 nos
rincões do país. Neste livro,
Vigo apronta com todos até
fugir de casa com meninos
desconhecidos puxando um
carrinho de plástico pelo
barbante. Vigo também gosta
de estudar, porém seu futuro
é incerto, pois mora num
interior longe de universi-
dades. As tiradas filosóficas do
menino servem para que
questionemos alguns valores
típicos de uma sociedade sem

ordenamento moral e ético
num país onde o ensino
público não é levado a sério
nem mesmo pelos professores.

SOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTSOBRE O AUTOR - OR - OR - OR - OR - Dr.
Vitor Hugo Lima da Silva

nasceu em Ituaçu, estudou
medicina na Universidade
Federal da Bahia (UFBA), é
médico clínico geral e ultrasso-
nografista. Passou a maior parte
de sua adolescência abraçado

a livros da literatura nacional,
internacional e de astronomia.
Mapas astronômicos foram
alguns de seus parceiros em
muitas das madrugadas neste
período de sua vida. De origem

interiorana, não era difícil vê-
lo varar noites olhando para
o céu, dada a escuridão das
noites, sem a ofuscação das
luzes que existem em cidades
grandes.
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AVISO DE REMARCAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2020 - A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a remarcação da data de abertura dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 020/2020, tipo
menor preço global, cujo objeto consiste na aquisição de materiais de escritório e prestação de serviços com encadernação,
para manutenção dos serviços desta Casa Legislativa.. A sessão de abertura, fica redesignada a data da reunião para abertura
dos envelopes do Pregão Presencial n.º 020/2020 para o dia 08 de setembro 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 12:00 horas.
Brumado-BA, 02 de setembro de 2020. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de cimento e brita, conforme edital e anexos. Data 17/09/2020. Horário: 08 h. Os
interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e
Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro -   Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 12:00 h de segunda
a sexta. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 04 de Setembro de 2020. João Paulo da Silva Souza-
Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 - O Pregoeiro torna público aos interessados
que se realizará licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 7/20-PA 69/20, tipo menor preço global. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa especializada para gerenciamento, via internet, para aquisição de material de
construção em geral e EP's, com administração e controle (autogestão), com vistas ao atendimento das necessidades do
Município. Recebimento das Propostas e Habilitação: 31.8.20 a 23.9.20 até as 9h, Abertura das Propostas: 23.9.20 às 9h,
Disputa: 23.9.20 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° 826452 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos
outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 8.9.20. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020 - Objeto: Registrar Preços para aquisição de materiais pênsil e
medicamentos para atender a unidade do SAMU e lotes fracassados e/ou deserto (do Pregão Eletrônico Registro de Preços 06-
2020) para o Centro Especializado do COVID-19 neste município. Abertura 16/09/2020 De acordo com o art.4º G da Lei 13979/
2020, às 08:30hs (abertura das propostas), edital na íntegra pelo site www.licitacoes-e.com.br. Critério: Menor Preço Por Lote.
Fone: (77) 3455 - 1412.  Caculé, 09 de setembro de 2020. Helder Pereira Prates - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
CNPJ 14.242.200/0001-65

ATA. 021/2020 - ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - EDITAL
Nº 005/2019 - Ao primeiro dia  do mês de setembro de 2020, às 09:37min, reuniu-se na Sede da Secretaria Municipal de Saúde
de Poções situada à Rua Cardeal da Silva, 75, Centro, a Comissão Especial Responsável pelo Credenciamento de Prestadores
de Serviços de Saúde do Município de Poções/BA, formalmente designada através da Portaria Nº 049 de 20 de dezembro de
2019, para abertura e julgamento da documentação de habilitação de Prestadores de Serviços de Saúde referentes ao
Credenciamento regido pelo Edital - Nº 005/2019, seus anexos e aditivos. Aberta a reunião, a Presidente Sra. Deborah de Souza
Silva Cardoso, checou se os presentes eram as pessoas investidas dos poderes atribuídos pela Portaria Municipal acima citada,
tendo comparecido os seguintes membros: Sirlândia Brasileiro Cunha Nascimento, Sheila Matos Rolim e Sueli Medrado. Fato
contínuo ressalvou que todos os atos deveriam se regidos exclusivamente pelo Instrumento convocatório (Edital 005/2019,
inclusive levando em consideração os aditivosN. 001 e 002/2020), em perfeita conformidade com a Lei 8.666/93. Dando
seguimento, a presidente informou que lhe foi entregue a documentação de uma postulante a credenciamento para prestação
de serviços médicos na área dermatologia, na modalidade de pessoa jurídica. O Envelope foi conferido quanto à inviolabilidade
e os dizeres de endereçamento, estando conforme as exigências editalícias.  Posteriormente o envelope foi aberto e seu
conteúdo comparado com o solicitado no edital 005/2019, conforme caracterização jurídica. Após a análise documental foi
constatado que a empresa querelante descrita a seguir apresentou todas as condições que lhe conferia perfeita conformidade
com o instrumento convocatório - Edital 005/2019 e aditivos.Assim sendo, foi declaradaCREDENCIADA aempresa MEDCLINIC
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME, inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob N. 25.295.573/0001-10, situada
à Av. Otávio Santos, N. 227. Centro Médico Otávio Santos, sala 917, consultório 3, Bairro Recreio, CEP 45.020-750.A entidade
apresenta como responsável pela prestação dos serviços a Silvia Sales Cathala Loureiro Mendes, médica especialista em
dermatologia. A Presidente fez questão de que constasse em ata que nada tinha ficado a título de pendência. Não havendo mais
pleiteantes a avaliar e não tendo mais do que tratar e registrar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião quando, para fins de direito lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão que
permaneceram até o final desta. Em Poções - Bahia, 01 de setembro de 2020. Deborah de Souza Silva Cardoso - Presidente.
Sheila Matos Rolim Freitas - Membro. Sueli Rocha Medrado - Membro. Sirlândia B. Cunha Nascimento - Membro.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 146/2020 FMS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
Nº 146/2020 FMS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 048/2020 FMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICIPÍO DE POÇÕES - BAHIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E A EMPRESA PINHEIRO & LACERDA LTDA. A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da
Bandeira, nº 02, bairro: centro, Poções-Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste
ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, nº 75, Bairro Centro,
cidade de Poções - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado
CONTRATANTE e do outro lado, PINHEIRO & LACERDA LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 35.904.364/0001-80,  com endereço
a Rua Zeferino Correia, nº 77, CentroVitória da Conquista-Bahia,CEP:45000520, aqui denominado(a) CONTRATADO (A), firmam
o presente Termo Aditivo ao Contrato 146/2020 FMS, prestação de serviços,  oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº INX 048/
2020 FMS: CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo Administrativo,
item do instrumento contratual e ainda, art. 65, II, b, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes nos autos do
processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. CLÁUSULA SEGUNDA - DO
OBJETO - O Presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo no valor de 23% ao valor global do Contrato nº 146/2020-
FMS, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº INX 048/2020 FMS:objetivando o referente a serviços  médicos de plantão em
Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item 01);e permanência em
plantão de Unidade de Pronto Atendimento durante 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira(tabela 01/item 04), oriundos
do Credenciamento nº 005/2019. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO - O Contrato de n° 146/2020 FMS, devera ser
acresido o valor de R$8.280,00(oito mil duzentos e oitenta reais), fica acrescido aproximadamente o percentual de 23% ao valor
global do contrato, valor este que está dentro do limite de 25% conforme art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA - DAJUSTIFICATIVA - O presente Termo Aditivo se justifica devido a necessidade da Administração
Pública em ampliar os serviços conforme contrato nº 146/2020 FMS020,  ensejando, desta feita, melhor adequação às finalidades
do interesse público, para o cumprimento do referido Contrato, uma vez que, o saldo do contrato originário não foi suficiente para
a manutenção dos serviços para o período considerando essencial a conclusão do objeto, ressalva-se que o consumo do saldo
inicialmente contratado  deveu-se á necessidade de substituição de outros profissionais médicos,na qual o serviços do referido
pronto socorro não poderia ficar descoberto, , ressaltando que, o contrato foi cumprido regularmente. CLÁUSULA QUINTA - DA
PUBLICAÇÃO - A publicação do presente Termo Aditivo será efetuada pelo MUNICIPIO, nos termos da Lei 8.666/93. CLÁUSULA

SEXTA - DA VIGÊNCIA - O presente Termo Aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da sua assinatura, com vigência 31/
08/2020.CLÁUSULA SETIMA - DA RATIFICAÇÃO - Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no
contrato original firmado entre as partes. E, por estarem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas. Poções, BA, 03 de agosto de 2020.Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal - Contratante.
Lorena Santos Mascarenhas - Secretária Municipal de Saúde - Contratante. PINHEIRO & LACERDA LTDA - Empresa Contratada.

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 37/2019 - NOME: POSTO E
HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 37/2019, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em atendimento
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
37/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,280 R$ 3,536
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,270 R$ 3,520
GASOLINA COMUM R$ 4,310 R$ 4,527

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 013/2019-FMAS - NOME:
POSTO E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial
Rodovia BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos
valores do contrato nº 013/2019-FMAS, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-013/2019-
FMAS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,280 R$ 3,536
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,270 R$ 3,520
GASOLINA COMUM R$ 4,310 R$ 4,527

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 09/2019-FME - NOME:  POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 09/2019-FME, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-09/2019-FME. LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,280 R$ 3,536
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,270 R$ 3,520
GASOLINA COMUM R$ 4,310 R$ 4,527

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 37/2019 - NOME:  POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 37/2019, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em atendimento
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
37/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 013/2019-FMAS - NOME:
POSTO E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial
Rodovia BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos
valores do contrato nº 013/2019-FMAS, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-013/2019-
FMAS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 09/2019-FME - NOME: POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 09/2019-FME, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-09/2019-FME. LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631

Poções - Bahia, 01 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 37/2019 - NOME: POSTO E
HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 37/2019, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em atendimento
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
37/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631

Poções - Bahia, 01 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 013/2019-FMAS - NOME:
POSTO E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial
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Rodovia BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos
valores do contrato nº 013/2019-FMAS, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-013/2019-
FMAS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631

Poções - Bahia, 01 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 09/2019-FME - NOME: POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 09/2019-FME, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-09/2019-FME. LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,536 R$ 3,663
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,520 R$ 3,656
GASOLINA COMUM R$ 4,527 R$ 4,631
Poções - Bahia, 01 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 37/2019 - NOME: POSTO E
HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 37/2019, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em atendimento
a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-
37/2019. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,663 R$ 3,813
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,656 R$ 3,811
Poções - Bahia, 02 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO  - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 013/2019-FMAS - NOME:
POSTO E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial
Rodovia BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos
valores do contrato nº 013/2019-FMAS, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis
em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-013/2019-
FMAS. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,663 R$ 3,813
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,656 R$ 3,811
Poções - Bahia, 02 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal
EXTRATO - TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO AO CONTRATO Nº 09/2019-FME - NOME: POSTO
E HOTEL PITUBA, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº 14.986.103/0001-87, com endereço comercial Rodovia
BR 116, S/N, KM 766,620, Sede, Poções Bahia, CEP 45.260-000- Termo o Reajuste para reequilíbrio financeiro dos valores do
contrato nº 09/2019-FME, oriundos do Pregão Presencial n° 066/2018tendo como objeto a aquisição de combustíveis em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação. CONTRATO: TERMO DE REVISÃO CONTRATO-09/2019-FME. LICITAÇÃO:
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018.

VALOR POR LITRO
ITEM ANTES DO REEQUILÍBRIO APÓS REEQUILÍBRIO
ÓLEO DIESEL S500 R$ 3,663 R$ 3,813
ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,656 R$ 3,811
Poções - Bahia, 02 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na 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 público que será realizado o Pregão Eletrônico
nº 008/2020, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de cestas básicas em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social, que será realizado no dia 21 de setembro de 2020, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados
o Edital estará à disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e
http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Poções/BA, 09 de setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 009/2020 - A Prefeitura Municipal de Poções - Bahia, em conformidade
com o disposto na 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 público que será realizado o Pregão Eletrônico
nº 009/2020, tendo como objeto a aquisição de Kit Higiene em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, que
será realizado no dia 22 de setembro de 2020, às 10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à
disposição no link http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo, www.licitacoes-e.com.br e http://
www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua
Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário
Oficial do Município. Poções/BA, 09 de setembro de 2020. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO  DE PRAZO AO CONTRATO Nº 145/2020 FMS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 145/2020 FMS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 047/2020 FMS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICIPÍO DE POÇÕES - BAHIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça
da Bandeira, nº 02, bairro: centro, Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste
ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, nº 75, Bairro Centro,
cidade de Poções - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado
CONTRATANTE e do outro lado, RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 26.658.770/0001-10, com
endereço a Rua Dr. Aurélio Justiniano Rocha, nº 191, Bairro Centro, Paramirim-Bahia, CEP: 46.190-000,representado por  FABIANE
RIBEIRO de AZEVEDO SILVA,inscrita no CPF:n° 015.912.205-80 e RG sob o n° 1129933202,inscrita no CRM sob o n° 26945,
aqui denominado(a) CONTRATADO firmam o presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato 145/2020 FMS, prestação de serviços,
oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº INX 047/2020 FMS: I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.1 O Presente termo
aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº 145/2020 FMS, objetivando a serviços  médicos de plantão em
Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item 01); permanência em
plantão em Unidade de Pronto Atendimento durante 24 horas entres os dias de segunda a sexta-feira (tabela 1/item 03); e
permanência em plantão de Unidade de Pronto Atendimento durante 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira (tabela
01/item 04), oriundos do Credenciamento nº 005/2019. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - O prazo ao Contrato originário
sob nº 145/2020 FMS, através do PRIMEIRO Termo Aditivo de Prazo terá vigência do dia 30 de agosto  de 2020 e findando em
30 de setembro do mesmo ano. III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo se justifica por ainda
ter saldo no contrato para prorrogação de sua vigência, uma vez que, o prazo do contrato originário não foi suficiente para a
conclusão do objeto em tela, considerando ainda, que a Lei 8.666/93 e a suas alterações posteriores permite no seu artigo 58
c/c com o art. 57, inciso II, e parágrafo 4º e art. 65, II, b, §1º. assim também, como em foco na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, no artigo 62 ainda explica que "o pagamento da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular
liquidação", e no artigo 63 acrescenta que, "§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá
por base: I - o contrato ajuste ou acordo respectivo", regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a

continuidade das atividades, evitando assim, prejuízos para a população. Segue anexo cópia do contrato. IV - CLÁUSULA
QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Unidade Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 03.07.01 - Fundo
Municipal de Saúde de Poções. Atividade/Projeto 10.302.09.2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade.
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica. V - CLÁUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam
ratificadas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do
presente Termo Aditivo de prazo. VI- CLÁUSULA SEXTA - DO FORO - 6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções - Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, das testemunhas. 6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual
teor, na presença de testemunhas abaixo arroladas. Poções - Bahia, 28 de agosto  de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas -
Prefeito Municipal - Contratante. Lorena Santos Mascarenhas  - Secretária Municipal de Saúde - Contratante. RIBEIRO SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA - Contratado
PRIMEIRO TERMO ADITIVO  DE PRAZO AO CONTRATO Nº 155/2020 FMS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 155/2020 FMS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 060/2020 FMS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICIPÍO DE POÇÕES - BAHIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E R.B. MATOS SERVIÇOS
MEDICOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça da Bandeira, nº 02, bairro: centro, Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-
65, neste ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, nº 75, Bairro Centro,
cidade de Poções - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado
CONTRATANTE e do outro lado, R.B. MATOS SERVIÇOS MEDICOS, inscrito no CNPJ sob nº 34.749.843/0001-43,inscrita no
CRM sob o n° 35.669,  com endereço na Praça Manoel Issac Sobrinho, nº 261, Bairro Vila Elisa, Presidente Jânio Quadro, CEP:
46.250-000, aqui denominado(a) CONTRATADO firmam o presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato 155/2020 FMS, prestação
de serviços,  oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº INX 060/2020 FMS: I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.2 O
Presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº 155/2020 FMS, objetivando serviços  médicos
de plantão em Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item
01);permanência em plantão em Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas entres os dias de segunda a sexta-feira,
oriundos do Credenciamento nº 005/2019. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - O prazo ao Contrato originário sob nº 155/
2020 FMS, através do PRIMEIRO Termo Aditivo de Prazo terá vigência do dia 30 de agosto  de 2020 e findando em 30 de setembro
do mesmo ano. III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo se justifica por ainda ter saldo no
contrato para prorrogação de sua vigência, uma vez que, o prazo do contrato originário não foi suficiente para a conclusão do
objeto em tela, considerando ainda, que a Lei 8.666/93 e a suas alterações posteriores permite no seu artigo 58 c/c com o art.
57, inciso II, e parágrafo 4º e art. 65, II, b, §1º. assim também, como em foco na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
no artigo 62 ainda explica que "o pagamento da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular liquidação", e no
artigo 63 acrescenta que, "§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato
ajuste ou acordo respectivo", regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a continuidade das atividades,
evitando assim, prejuízos para a população. Segue anexo cópia do contrato. IV - CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA - Unidade Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de
Poções. Atividade/Projeto 10.302.09.2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. Elemento de Despesa
3.3.9.0.39.00 - Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica. V - CLÁUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as
demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo
de prazo. VI- CLÁUSULA SEXTA - DO FORO - 6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções - Bahia, que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
6.2 - E por acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas. Poções - Bahia, 28 de agosto  de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal de
Poções - Contratante. Lorena Santos Mascarenhas - Secretária Municipal de Saúde - Contratante. R.B. MATOS SERVIÇOS
MEDICOS - Contratado.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 165/2020 FMS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 165/2020 FMS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 059/2020 FMS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O MUNICIPÍO DE POÇÕES - BAHIA COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E GILVANA RODRIGUES DA SILVA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça da
Bandeira, nº 02, bairro: centro, Poções Bahia, FONE/FAX (77) 3431-5820, inscrita no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, neste
ato representado pelo Ilm.º Leandro Araújo Mascarenhas, Prefeito Municipal, JUNTAMENTE COM O FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 11.113.324/0001-52, com sede à Rua Cardeal da Silva, nº 75, Bairro Centro,
cidade de Poções - Bahia, representado neste ato por, Lorena Santos Mascarenhas, gestora do referido Fundo ora denominado
CONTRATANTE e do outro lado, GILVANA RODRIGUES DA SILVA, inscrito no CNPJ sob o nº36.984.173/0001-39,CRM: 33714,
com endereço a Rua Alcides Fagundes, nº 765, Bairro Santa Rita, Poções-Bahia, CEP: 45.260-000, aqui denominado(a)
CONTRATADO firmam o presente Termo Aditivo de prazo ao Contrato 165/2020 FMS, prestação de serviços,  oriundo da
Inexigibilidade de Licitação nº INX 059/2020 FMS: I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.3 O Presente termo aditivo tem
como objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº 165/2020 FMS, objetivando a serviços  médicos de plantão em Unidade de
Pronto Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item 01); e permanência em plantão de
Unidade de Pronto Atendimento durante 24 horas entre os dias de sábado a segunda-feira (tabela 01/item 04), oriundos do
Credenciamento nº 005/2019. II - CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO - O prazo ao Contrato originário sob nº 165/2020 FMS,
através do PRIMEIRO Termo Aditivo de Prazo terá vigência do dia 30 de agosto  de 2020 e findando em 30 de setembro do mesmo
ano. III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA - O presente termo aditivo se justifica por ainda ter saldo no contrato para
prorrogação de sua vigência, uma vez que, o prazo do contrato originário não foi suficiente para a conclusão do objeto em tela,
considerando ainda, que a Lei 8.666/93 e a suas alterações posteriores permite no seu artigo 58 c/c com o art. 57, inciso II, e
parágrafo 4º e art. 65, II, b, §1º. assim também, como em foco na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no artigo 62 ainda
explica que "o pagamento da despesa só será efetuada quando ordenado após sua regular liquidação", e no artigo 63 acrescenta
que, "§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato ajuste ou acordo
respectivo", regularmente, motivando, dessa forma, o ADITIVO DE PRAZO, para a continuidade das atividades, evitando assim,
prejuízos para a população. Segue anexo cópia do contrato. IV - CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -
Unidade Orçamentária 30700 - Secretaria Municipal de Saúde. 03.07.01 - Fundo Municipal de Saúde de Poções. Atividade/
Projeto 10.302.09.2.044 - Manutenção de Bloco MAC - Média e Alta Complexidade. Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00 - Outros
Serv. Terceiros - P. Jurídica. V - CLÁUSULA QUINTA- DA RATIFICAÇÃO - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições estabelecidas no Contrato Original que colidirem com as constantes do presente Termo Aditivo de prazo. VI-
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO - 6.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Poções - Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas. 6.2 - E por
acharem justos e contratados, assinaram o presente termo aditivo em três vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo
arroladas. Poções - Bahia, 28 de agosto de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal de Poções - Contratante.
Lorena Santos Mascarenhas - Secretária Municipal de Saúde - Contratante. GILVANA RODRIGUES DA SILVA - Contratado.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2020 FMS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
Nº 155/2020 FMS, VINCULADO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO INX 060/2020 FMS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
MUNICIPÍO DE POÇÕES - BAHIA E  R.B. MATOS SERVIÇOS MEDICOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BAHIA,
sito à 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, através do FUNDO MUNICPAL DE
SAÚDE - FMS, 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, neste ato representado pela Senhora Lorena Santos Mascarenhas, brasileira, inscrito no CPF nº 010.775.695-13, Secretária
Municipal de Saúde, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado a empresa R.B. MATOS SERVIÇOS MEDICOS,
inscrito no CNPJ sob nº 34.749.843/0001-43,inscrita no CRM sob o n° 35.669,  com endereço na Praça Manoel Issac Sobrinho,
nº 261, Bairro Vila Elisa, Presidente Jânio Quadro, CEP: 46.250-000, aqui denominada CONTRATADA, firmam o presente Termo
Aditivo ao Contrato CONTRATO Nº 155/2020 FMS, vinculado INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº INX 060/2020 FMS, nos
seguintes termos: CLAUSULA PRIMEIRA - DA LEGALIDADE - O presente Termo Aditivo tem como base legal o Processo
Administrativo, item do instrumento contratual e ainda, art. 65, II, b, §1º da Lei Federal nº 8.666/1993 e os anexos constantes
nos autos do processo administrativo, que são partes integrantes desta avença, independente de transcrição. CLÁUSULA
SEGUNDA - DO OBJETO - O Presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo no valor do Contrato nº 155/2020 FMS,
vinculado a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº INX 060/2020 FMS, objetivando a prestação de serviços  médicos de plantão
em Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas, entre os dias de segunda a sexta-feira (tabela 01/item 01);permanência
em plantão em Unidade de Pronto Atendimento durante 12 horas entres os dias de segunda a sexta-feira, oriundos do
Credenciamento nº 005/2019.  CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO - O Contrato de n° 155/2020 no valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) , fica acrescido o percentual de 25%, passando a ter o valor global de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reias). Valor este que está dentro do limite de 25% conforme art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA - O presente Termo Aditivo se justifica devido a necessidade da Administração
Pública em ampliar os serviços ou aquisições conforme contrato nº CONTRATO Nº 155/2020 FMS,  ensejando, desta feita,
melhor adequação às finalidades do interesse público, para o cumprimento do referido Contrato, uma vez que, o saldo do contrato
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originário não foi suficiente para a conclusão do objeto em tela, para suprir as necessidades da referida Secretaria deste
município, ressaltando que, o contrato foi cumprido regularmente. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO - A publicação do
presente Termo Aditivo será efetuada pelo MUNICIPIO, nos termos da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA - O
presente Termo Aditivo passa a vigorar entre as partes a partir da sua assinatura. CLÁUSULA SETIMA - DA RATIFICAÇÃO -
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original firmado entre as partes. E, por
estarem justos e acordados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas. Poções,
Estado da Bahia, 04 de agosto  de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal  - Contratante. Lorena Santos
Mascarenhas - Secretário Municipal de Saúde - Contratante. R.B. MATOS SERVIÇOS MEDICOS - Contratada.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - 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 004/2020, cujo objeto é acontratação de
empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia (testes rápidos) para diagnóstico da COVID-19, com cassetes e com
separação de detecção de anticorpos IgG e IgM, podendo ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de
coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da Resolução - RDC n.º 36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde deste Município. Realizado no dia 28 de agosto 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): LMG LASERS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 09.089.140/0001-52com um o valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). O pregoeiro
adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Poções, 10 de setembro de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento -
Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 - 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 004/2020, cujo objeto é ocontratação de empresa para fornecimento de teste de imunocromatografia
(testes rápidos) para diagnóstico da COVID-19, com cassetes e com separação de detecção de anticorpos IgG e IgM, podendo
ser utilizado em amostra de sangue, soro ou plasma, procedente de coleta venosa ou capilar, de uso in vitro, nos termos da
Resolução - RDC n.º 36/2015 em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 28 de agosto
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):
LMG LASERS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.089.140/0001-52 com um o
valor total de R$ 111.800,00 (cento e onze mil e oitocentos reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito
homologa esse procedimento licitatório no dia 10 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - 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 005/2020, cujo objeto é oRegistro de preços
para o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
deste Município. Realizado no dia 31 de agosto 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): KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES, inscrita no CNPJ sob o nº 36.104.318/
0001-60com um o valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida
empresa. Poções, 10 de setembro de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - 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 005/2020, cujo objeto é oRegistro de preços para o fornecimento de equipamentos de proteção
individual (EPI) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, Realizado no dia 31 de agosto
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):
KAYQUE JOSE KENTENICH DANTAS MENDES, inscrita no CNPJ sob o nº 36.104.318/0001-60 com um o valor total de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse
procedimento licitatório no dia 10 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - 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 006/2020, cujo objeto é oregistro de preços para
o fornecimento de medicamentos em geral em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Realizado no dia
02 de setembro 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): TOME ROSA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.865/0001-33nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13
e 14 com um o valor total de R$ 3.382.704,30 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quatro reais e trinta
centavos), DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.201/0001-26no lote 06 e 07, com um valor total de R$
430.890,00 (quatrocentos e trinta mil oitocentos e noventa reais), MEDISIL COMERCIAL FARMACEUT HOSPITALAR DE HIG
E TR, inscrita no CNPJ sob o nº 96.827.563/0001-27, nos lotes 09 e 10 com um valor total de R$ 598.995,00 (quinhentos e noventa
e oito mil novecentos e noventa e cinco reais) e a empresa M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o

nº10.731.996/0001-69 no lote 12 com um valor total de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais). Ficando o valor global
desta licitação de R$ 5.140.589,30 (cinco milhões cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). O
pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Poções, 10 de setembro de 2020. João Pedro Ribeiro do
Nascimento - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - 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 006/2020, cujo objeto é oregistro de preços para o fornecimento de medicamentos em geral em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no dia 02 de setembro 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): TOME ROSA DOS
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 42.035.865/0001-33 nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 08, 11, 13 e 14 com um o valor total de R$
3.382.704,30 (três milhões trezentos e oitenta e dois mil setecentos e quatro reais e trinta centavos), DROGAFONTE LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.201/0001-26 no lote 06 e 07, com um valor total de R$ 430.890,00 (quatrocentos e trinta mil
oitocentos e noventa reais), MEDISIL COMERCIAL FARMACEUT HOSPITALAR DE HIG E TR, inscrita no CNPJ sob o nº
96.827.563/0001-27, nos lotes 09 e 10 com um valor total de R$ 598.995,00 (quinhentos e noventa e oito mil novecentos e noventa
e cinco reais) e a empresa M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.731.996/0001-69 no lote 12
com um valor total de R$ 728.000,00 (setecentos e vinte e oito mil reais). Ficando o valor global desta licitação de R$ 5.140.589,30
(cinco milhões cento e quarenta mil quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Ciente do cumprimento dos trâmites
das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 10 de setembro de 2020. Leandro Araújo Mascarenhas
- Prefeito Municipal.

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - 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 007/2020, cujo objeto é oregistro de preços para
prestação de serviços de manutenção e reposição de peças de impressoras em atendimento as necessidades das diversas
Secretarias deste Municipal. Realizado no dia 04 de setembro 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): JOAO CARLOS LOPES DA SILVA 01912558580, inscrita
no CNPJ sob o nº13.987.121/0001-10 nos lotes01 e 02 com um valor total de R$ 104.763,09 (cento e quatro mil quinhentos e
sessenta e três reais e nove centavos). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação a referida empresa. Poções, 10 de setembro
de 2020. João Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 - 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 007/2020, cujo objeto é oregistro de preços para prestação de serviços de manutenção e reposição
de peças de impressoras em atendimento as necessidades das diversas Secretarias deste Municipal, Realizado no dia 04 de
setembro 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): JOAO CARLOS LOPES DA SILVA 01912558580, inscrita no CNPJ sob o nº 13.987.121/0001-10 nos lotes 01 e 02
com um valor total de R$ 104.763,09 (cento e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos). Ciente do
cumprimento dos trâmites das referidas leis. O prefeito homologa esse procedimento licitatório no dia 10 de setembro de 2020.
Leandro Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal.

ANTOLINI EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, E MINERAÇÃO
LTDA, CNPJ Nº 02.870.306/0001-24, torna público que está

requerendo da SEMAR - Secretaria de Agricultura, Recursos

Hídricos e Meio Ambiente, Departamento De Meio Ambiente,

o pedido de Licença Unificada, para atividade de: Extração

de Rocha Ornamental (Gabro), localizado na Fazenda

Floresta, Zona Rural, Brumado - Bahia.

Representante Legal: Salvatore Maria Venturino
Função: Supervisor de Mineração

PEDIDO DE LICENÇA UNIFICADA
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POLICIAIS BAIANOS RECEBERÃO R$ 9,7 MILHÕES
EM PRÊMIO DE DESEMPENHO DO 1º SEMESTRE
Servidores das Polícias

Militar (PM), Civil (PC) e
Técnica, que conseguiram
reduzir as mortes violentas no
primeiro semestre de 2020,
nas suas respectivas áreas de
atuações, receberão 9,7 mi-
lhões de reais através do
Prêmio por Desempenho Poli-
cial (PDP). Serão pagos valores
entre 501 e 1,8 mil reais,
levando em consideração os
resultados alcançados. No
total serão 10,8 mil servidores
contemplados.

A lista com 125 unidades
das polícias Militar, Civil e
Técnica, que receberão R$ 9,7

milhões do PDP do primeiro
semestre de 2020, foi publi-
cada na edição deste sábado
(05), do Diário Oficial do
Estado (DOE). Na PM, 8,6 seis
mil militares lotados em 66
unidades territoriais e especia-
lizadas, na capital, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS) e no interior serão
contemplados. Na PC, por sua
vez, em 42 unidades, 1,9 mil
delegados, escrivães e investi-
gadores receberão o PDP.
Fechando a lista, no Depar-
tamento de Polícia Técnica
(DPT), 223 peritos de 17
unidades serão beneficiados.

GUAJERU: CONVENÇÃO DO PSD LANÇA GALEGO, ATUAL
VICE-PREFEITO, COMO CANDIDATO A PREFEITO

Na segunda-feira (31), em
Guajeru, a convenção do PSD
homologou o nome do atual
vice-prefeito Galego como
candidato a prefeito nestas
eleições municipais de 2020.
O atual vereador Gilberto de
Zeca será o candidato a vice-
prefeito na chapa. O partido
confirmou ainda os 13 nomes
que concorrerão ao cargo de
vereador.

O atual prefeito, Gil Rocha,
que esteve no evento acompa-
nhado da primeira-dama
Marta, declarou estar "feliz de

O atual vereador Gilberto de Zeca será o candidato a vice-prefeito na chapa. O partido confirmou
ainda os 13 nomes que concorrerão ao cargo de vereador.

caminhar para a conclusão do
meu último ano de governo
com a convicção de que Gua-
jeru estará em boas mãos e
saberá fazer a melhor escolha:
seguir o passo. Eu pude contar,
neste segundo mandato, com
a competência e parceria desse
ser humano trabalhador que
batalhou muito comigo para
transformar Guajeru. Estamos
juntos, meu amigo!".

Gil também declarou que
Galego continuará com seu
apoio, além dos ex-prefeitos
Dotino e Neuton, dos verea-

dores da Bancada do Governo
na Câmara Municipal, da
equipe de governo, dos depu-
tados estaduais Vitor Bonfim
e Zé Raimundo, dos deputados
federais Waldenor Pereira e
Charles Fernandes, dos sena-
dores Jacques Wagner e Otto
Alencar e também do Go-

vernador Rui Costa.
Os candidatos a verea-

dores aprovados foram Bida,
Edsonzinho, Gil Dias, Helena
Lauton, Keity Oliveira, Lucas
Três Pratos, Manoel de Noca,
Marcos Enfermeiro, Marta do
Posto, Mazinha de Zé Mineiro,
Ney Costa, Venilson e Zé

Carlos. A convenção seguiu os
protocolos de saúde devido à
Pandemia do novo Corona-
vírus, sendo restrita aos
convencionais, pré candidatos
e autoridades, que participaram
de modo remoto. A conven-
ção foi transmitida pela página
do PSD no Facebook.


