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Distribuição Gratuita

RUI COSTRA DECRETA 1º ‘LOCKDOWN’ NA BAHIA
O governador Rui Costa
(PT) anunciou na quinta-feira
(25) que vai decretar “lockdown” no fim de semana em
todo o território baiano,
como forma de diminuir a
transmissão do novo Coronavírus no estado. Inicialmente, o próprio Rui tinha
sinalizado que a medida
atingiria as 381 cidades já
listadas no decreto de toque
de recolher. O fechamento
das atividades não essenciais
começará a partir das 20h
desta sexta-feira (26) e irá
até as 5h da próxima segunda (1º). A circulação
de pessoas está permitida
e não estão previstas barreiras sanitárias.
As cidades atingidas pela
medida são aquelas que já
estão com toque de recolher

das 20h às 5h. As restrições
começarão de forma escalon ada na sexta. Às 17h,
deverá ser fechado ao comércio de rua; às 18h, bares
e restaurantes; e às 20h os
shoppings. Segundo Rui
Costa, esta divisão foi feita
como forma de evitar sobrecarga no transporte público, o que geraria aglomerações. Só estarão autorizados a funcionar serviços
essenciais, como farmácias e
atendimento de saúde e
supermercados. A venda de
bebidas será proibida, até
dentro dos supermercados.
A medida atinge as 381
cidades já listadas no
decreto de toque de
recolher. (Foto: Facebook /
Rui Costa)

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ REALIZOU PELA
PRIMEIRA VEZ CIRURGIAS A LASER POR VÍDEO
O Hospital Municipal São
Sebastião (HMSS) realizou, pela
primeira vez, cirurgias a laser
por vídeo, contando com
equipamentos de primeira
linha e equipe de profissionais
qualificados, coordenada pelo
Diretor Clínico Dr. Ítalo Prates
e o renomado urologista Dr.
Roberto Prates.
O Diretor do HMSS salienta sobre a importância desse
avanço na saúde de Ibiassucê
e toda região e explica que tal
procedimento trata-se de uma
radiação eletromagnética, a
qual é usada para realizar o
corte dos tecidos durante uma
intervenção cirúrgica. Ressalta
ainda que "com o avanço da
tecnologia, as cirurgias a laser
estão ficando cada vez mais
comuns, menos invasivas e
com menor tempo de recuperação. Ibiassucê está dando um
grande passo, o que se deve a

O Diretor do HMSS destacou a importância desse avanço na saúde: “as cirurgias a laser estão ficando
cada vez mais comuns, menos invasivas e com menor tempo de recuperação. Ibiassucê está dando
um grande passo, o que se deve a uma gestão e equipe competente, que vem buscando cada vez mais
saúde de qualidade para a nossa população".

uma gestão e equipe competente, que vem buscando cada
vez mais saúde de qualidade
para a nossa população".
Para o prefeito Adauto
Prates, a missão da gestão é
trazer, a cada dia, mais saúde
para a população de Ibiassucê.
Frisou ainda que "antes, nosso
povo tinha que se deslocar para
cidades vizinhas, em busca de
tratamentos, hoje nós temos
orgulho de ter o hospital
Municipal São Sebastião como
referência em nossa região."
A Secretária de Saúde,
Rosania Almeida, fala que
não mede esforços em atender as necessidades do Hospital Municipal São Sebastião
tendo como meta executar o
projeto da reforma e ampliar
a oferta dos serviços, para
atender as necessidades do
nosso município e dos municípios pactuados
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MORADORES DE CACULÉ SÃO
APRESENTADOS AO PROJETO
SECRETARIA ITINERANTE

A visita, que ocorreu na última terça-feira (23), contemplou os moradores das
comunidades rurais de Água Branca e de Mandacaru. (Foto: Divulgação)

Moradores das comunidades rurais
de Água Branca e de Mandacaru
receberam, na última terça-feira (23),
uma visita da Secretaria Municipal de
Assistência Social, que os apresentou
ao projeto Secretaria Itinerante. De
acordo com a Secretaria de Assistência
Social, em nota "[a pasta] visa estar cada
vez mais presente na vida da população,
atendendo as demandas sociais e
oferecendo serviços importantes e
necessários para a valorização dos
cidadãos e cidadãs."

A equipe foi composta pelo
Secretário da pasta Williams Matheus,
pelas Coordenadoras da Proteção
Social Básica, do Centro de Referência
da Assistência Social (CRAS) e do Posto
de Saúde da Família (PSF) Senhora
Santana, Silvana Silva, Araceles Teixeira
e enfermeira chefe Naiara Gomes,
respectivamente. Na oportunidade, a
comitiva respeitou as medidas de
segurança contra a transmissão do
novo Coronavírus (SARS-COV-2),
causador da Covid-19.
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GOL DE PLACA
Era setembro de 1970. A carreata do candidato a governador do Maranhão
chegou a Chapadinha - Princesa do Baixo Parnaíba, na chapada maranhense, por
volta das 11hs de um sábado de muito calor, debaixo de um pipocar ensurdecedor de
foguetes. Surgiu pela BR-222, passou pela Avenida José Caetano, circulou pelas
principais ruas da cidade e estacionou na praça, em frente à Matriz da Padroeira,
Nossa Senhora das Dores, onde se encontrava armado o palanque para o grande
showmício. Eu e os demais jogadores da Escola Técnica Federal do Maranhão, estávamos
hospedados numa pousada próxima para disputarmos uma partida amistosa contra o
time local como parte dos festejos da Santa. Partida amistosa era mera conotação,
porque, no interior do Maranhão, jogo de futebol entre time da casa e time de fora era
sempre uma batalha de final de campeonato. Sabíamos muito bem disso e estávamos
preparados. O jogo foi uma guerra, mas vencemos por 3X2 (para variar, os dois gols
do time local foram de pênaltis. Marquei duas vezes pelo nosso time. Naquele ano modéstia parte ? fui considerado o melhor jogador do Festival Esportivo da Juventude
de São Luís. Diploma que até hoje guardo comigo).
Lembro que, além da beleza da mulherada de Chapadinha, duas coisas chamaram
minha atenção na Princesa do Baixo Parnaíba. A primeira foi ausência de pessoas
pretas na cidade. Apesar de ter sido território dos índios Anapurus no século XVIII,
por lá, só vi brancos. Tanto que os três colegas negros da nossa equipe constituíramse as principais atrações por onde passávamos, principalmente para as garotas do
lugar. Eles, literalmente, deitaram e rolaram. Mas ainda sobrou mulher! A segunda foi
uma figura esquisita denominada Dentão, que fazia favores na pousada em troca de
um prato de comida. Dentão fazia jus ao apelido. Só tinha um grande dente na frente,
do qual ele muito se orgulhava. Exibia-se destampando garrafas, descascando cana,
roendo tudo com o seu único e destacado dente. Dentão, apesar de retardado mental,
sempre carente de banho, era pau para toda obra na pousada. Varria, lavava, carregava,
engraxava, encerava, limpava e ainda ajudava na cozinha, descascando frutas e verduras.
Sempre rindo ostentando seu dentão como se fosse um troféu.
O showmício foi um sucesso. Muita gente aplaudindo. Com destaque para os
baiões de João do Vale e o discurso do candidato a governador, que só não prometeu
lugar no céu porque ainda não havia milagreiros políticos para acompanhá-lo e
garantir as posses.
O almoço oferecido pelas autoridades local à comitiva do candidato a governador,
cerca de trinta pessoas entre homens e mulheres, foi na pousada onde estávamos. Um
verdadeiro banquete. Abundância e diversidade de comida e bebida, com destaque
para um doce de goiaba à moda da casa, muito propalado pelo prefeito local. Dentão,
que fora orientado a ficar do lado de fora da pousada, limitou-se a espiar por uma
janela. Outros curiosos comprimiam-se em outras janelas. Acabado o mega almoço,
o candidato a governador levantou-se, elogiou a acolhida, agradeceu o almoço e,
levantando a tigela de doce, já vazia, exaltou em voz alta a bendita sobremesa servida
pela dona da pousada:
- Dona Glória, essa sua goiabada é realmente uma maravilha! Um verdadeiro gol
de placa!!
Os integrantes da comitiva, muitos ainda com as bocas cheias de doce,
concordavam com a exaltação do candidato, mostrando seus polegares em riste,
quando se ouviu a voz pastosa de Dentão, enfiando sua cara suja na janela:
- O gol pode ter sido dela, mas o passe foi meu!...
- Como assim? - quis saber a candidata a primeira dama, com cara de mau
pressentimento.
Dentão, com expressão triunfal pela sua participação naquele grande feito,
respondeu:
- Ela fez o doce!... Mas fui eu que descasquei as goiabas! (e exibindo seu dentão
degradante) com este aqui!... Uma grosa de goiaba!... Mas ele conseguiu...
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CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS: Abaíra, Anagé, Andaraí,
Aracatu, Barra da Estiva, Bom Jesus da Lapa, Boninal, Boquira,
Botuporã, Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Caraíbas,
Carinhanha, Caturama, Côcos, Condeúba, Contendas do Sincorá, Coribe, Correntina, Dom Basílio, Érico Cardoso, Feira da
Mata, Guajeru, Guanambi, Ibiassucê, Ibicoara, Ibotirama, Igaporã,
Iramaia, Ituaçu, Iuiu, Jacaraci, Jussiape, Lagoa Real, Licínio de
Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Maetinga,
Malhada, Malhada de Pedras, Matina, Mirante, Mortugaba,
Mucugê, Novo Horizonte, Oliveira dos Brejinhos, Palmas de
Monte Alto, Paramirim, Paratinga, Piatã, Pindaí, Piripá, Presidente
Jânio Quadros, Riacho de Santana, Rio de Contas, Rio do Antônio,
Rio do Pires, Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Seabra,
Sebastião Laranjeiras, Serra do Ramalho, Sítio do Mato, Tanhaçu,
Tanque Novo, Tremedal, Urandi e Vitória da Conquista.
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PREFEITURA DE ARACATU DESMENTE REPORTAGEM
E DIZ QUE NÃO HOUVE GASTO COM LANCHE
PARA JORNADA PEDAGÓGICA VIRTUAL
AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021
O Município de Aracatu/Bahia através da Prefeita Municipal, torna público, a
revogação da Dispensa de Licitação nº 009/2021 que tem como objetivo a
contratação de empresa para fornecimento de kit lanches e refeição para a
jornada pedagógica 2021, neste Município, tudo em consonância com o art.
49 da Lei nº 8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim
redigida: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Aracatu - Bahia, 23 de fevereiro de 2021.
Braulina Lima Silva
Prefeita Municipal.

A Prefeitura de Aracatu,
através da Secretaria Municipal de Educação, emitiu uma
Nota de Esclarecimento desmentindo reportagem publicada pelo site Destaque Bahia,
que questiona os supostos
gastos com kit lanches e
refeições durante a realização

da Jornada Pedagógica Virtual.
Segundo a Nota, publicada no Instagram ontem (25),
a Jornada Pedagógica seria
realizada de forma presencial
e foi feita a dispensa para
aquisição dos kits lanches e
refeições. No entanto, em
atendimento ao Decreto Esta-

dual, que proibiu a realização
de eventos com público, a
gestão municipal optou pela
realização da Jornada de
forma virtual. Ainda segundo
a Nota divulgada, a empresa
não chegou a fornecer os kits
lanches e as refeições e,
consequentemente, não hou-

ve a emissão de Nota Fiscal e
nem pagamento desta despesa.
O processo de dispensa
para aquisição dos kits lanches
e refeições foi publicado no
Diário Oficial do Município
no 17 de fevereiro, portanto
dois dias antes do Decreto
Estadual N.º 20.235, de 19
de fevereiro, que suspendeu
a realização de eventos no
estado.
"Nota-se, portanto, que o
Decreto foi publicado com

data posterior a publicação do
Processo de Dispensa nº
009.2021, afastando toda e
qualquer justificativa da matéria jornalística sensacionalista e tendenciosa. Ademais,
a empresa contratada não
emitiu nota fiscal porque o
serviço não foi prestado, logo,
o Município de Aracatu não
realizou o pagamento, tendo
como consequência a revogação da referida dispensa",
esclarece a Nota da Prefeitura.

34ª CIPM ATUOU PARA GARANTIR CUMPRIMENTO DO
TOQUE DE RECOLHER NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO
Entre os dias 19 e 25 de
fevereiro, a 34ª Companhia
Independente de Polícia Militar (CIPM) atuou para garantir
o cumprimento do decreto do
governador do Estado, Rui
Costa (PT), que determinou o
toque de recolher, das 22h
às 5h, nas cidades de sua área
de abrangência (Brumado,
Malhada de Pedras, Guajeru,
Rio do Antônio, Aracatu,
Maetinga, Presidente Jânio
Quadros, Tanhaçu, Ituaçu,
Contendas do Sincorá, Barra
da Estiva e Ibicoara). A determinação visou a redução da
taxa de crescimento da
Covid-19 no estado, que já
ceifou a vida de mais de 11
mil baianos.

O toque de recolher foi determinado em 343 cidades baianas pelo Governo do Estado dura das 22h às
5h, entre 19 e 25 de fevereiro. (Foto: Divulgação / 34ª CIPM)

A circulação de pessoas
nas ruas entre 22h e 5h ficou
restrita e os estabelecimentos
de serviços não essenciais
tiveram que encerrar as suas
atividades até as 21h30min.
Segundo a CIPM, os PMs
estavam autorizados a conduzir à delegacia aqueles que
descumprirem o decreto e a
atuar pelos crimes previstos de
desobediência e contra a
saúde pública. A orientação foi
de primeiro alertar e conduzir
quem insistisse em permanecer
em situação de aglomeração.
As denúncias sobre aglomerações eram feitas pelo número
190. A denúncia é anônima
e a viatura mais próxima é
acionada para o local.
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PREFEITURA DE CAETITÉ TCM APROVA CONTAS DE 2019
FIRMA PARCERIA COM DA PREFEITURA DE LIVRAMENTO
O HOSPITAL NOSSA
SENHORA SANTANA

A assinatura ocorreu com data retroativa a 01/01/2021, garantindo
os recursos de janeiro e fevereiro de 2021. (Foto: Direcom/PMC)

A Prefeitura de Caetité e a
Fundação Hospitalar Senhora
Santana (FHSS) celebraram
convênio para repasses financeiros entre o município e a
entidade objetivando a oferta
de serviços na área da saúde
à população. O convênio
estava encerrado desde o dia
31 de dezembro de 2020. A
assinatura do contrato ocorreu com data retroativa a 1º
de janeiro deste ano, o que
garante o repasse de recursos
dos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
Para Antônio Gomes, diretor administrativo da FHSS, é um
momento de alento para o
hospital, devido à alta demanda
de pacientes devido à pandemia, que onerou as receitas

do estabelecimento de saúde e
dificultou par a administração
da FHSS honrar com os compromissos. Gomes também
observou que a assinatura do
convênio traz boas expectativas
para a direção do hospital, pois
promoverá uma saúde de
qualidade à população caetiteense que mais necessita.
O prefeito Valtécio Aguiar (PDT) ressaltou que ao
assumir esse compromisso
com a FHSS é também assumir o compromisso com o
povo de Caetité em promover
acesso à população carente
acesso a saúde de qualidade
e gratuita o que também
demonstra a construção de
um novo tempo com transparência e responsabilidade.

Na quinta-feira (11), os
conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios da
Bahia (TCM-BA) aprovaram
com ressalvas as contas de
2019 da Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, que
está sob responsabilidade do
prefeito Ricardinho Ribeiro (PV).
Os conselheiros Paolo
Marconi, relator do parecer, e
Fernando Vita opinaram pela
rejeição das contas em razão
da extrapolação do limite para
gastos com pessoal, já que sem
a aplicação da Instrução nº
003, do TCM, a despesa com
pessoal teria alcançado 61% da
Receita Corrente Líquida do
município, superior ao limite
de 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, os demais conselheiros
acompanharam o voto divergente apresentado pelo conselheiro substituto Ronaldo de
Sant'Anna pela aprovação das
contas com ressalvas, vez que
com a aplicação da instrução
o percentual foi de 52,37% da
RCL, cumprindo, assim, a determinação da LRF.
O relatório técnico registrou, como ressalvas, a reincidente baixa cobrança da
dívida ativa; omissão na
cobrança de multa (R$ 9.
823,54) e ressarcimento (R$

Os conselheiros aprovaram as contas do exercício de 2019 em
sessão realizada na última quinta-feira (11), por meio eletrônico.
(Foto: reprodução/Blog Regional))

879,02) imputados a agentes
políticos do município; ausência de ato de designação de
agente responsável pela fiscalização da execução de contratos; contratação de show
artístico sem comprovação do
vínculo de exclusividade; e
falhas na inserção de dados
no sistema SIGA. Por estas

irregularidades o prefeito foi
multado em R$6 mil. Os
índices constitucionais também
foram respeitados, representando em educação (25,
60%), saúde (20,76%) e no
pagamento dos profissionais
do magistério com recursos do
Fundeb (80,99%). Cabe recurso da decisão.

BRUMADO: NOVOS MEMBROS DO
COMDICA FORAM EMPOSSADOS
O Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (COMDICA),
com o apoio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Social e Cidadania (SESOC),
promoveu a posse dos 24
conselheiros para gestão
2021/2023, que foram nomeados pelo prefeito Eduardo
Vasconcelos (PSB) no Decreto
Municipal nº 5.415/2021, de
08 de fevereiro de 2021.
Na cerimônia de posse, na
quarta-feira (10), na sede da
Central dos Conselhos, foram
eleitos para os cargos de

presidente e vice-presidente o
Sr. Marcos de Aguiar Porto, que
é representante da Associação
Comunitária de Resgate Social

e Cultural da Região de
Brumado (ACRESC), e a Sra.
Célia da Silva Santos, representante da SESOC.
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CÂMARA DE ITUAÇU: SESSÃO SOLENE MARCA
ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS

A sessão foi conduzida pelo Presidente César Brito e contou com as
presenças de 9 vereadores dos 11 vereadores.

Na segunda-feira, dia 15, às
10 horas, foi realizada a Sessão
Solene de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara
Municipal de Vereadores de
Ituaçu. A sessão foi conduzida
pelo Presidente César Brito
(César do Povo) e contou com
a participação de 9 dos 11
vereadores que compõe o
legislativo municipal: Adriano
Machado, Zé Paixão, Joel
Teixeira, César do povo, Almir
Pessoa, Ronaldo Rocha, Sivaldinho, Nenê de Dona Santa e
Ney de Tranqueiras. Ausentes

os vereadores Marcinho de
Noé e Branco do Guigó. A
sessão contou ainda com as
presenças do prefeito Phellipe
Brito, do vice-prefeito Luiz Pessoa,
do ex-prefeito Albercinho, do
Delegado da OAB Dr. Helcônio
Brito, Secretários Municipais e
convidados.
Em sua fala de abertura, o
Presidente César do Povo voltou
a agradecer aos eleitores que
lhe confiaram o mandato de
vereador, bem como aos seus
pares por ter sido eleito Presidente da Câmara, aproveitando

A sessão contou ainda com as presenças do prefeito Phellipe Brito, do vice-prefeito Luiz Pessoa, do
ex-prefeito Albercinho, Secretários Municipais e convidados. (Foto: Sertão Hoje)

ainda para pedir a todos os
vereadores e autoridades
presentes que deixem de lado
a disputa eleitoral e pensem no
melhor para Ituaçu. "A eleição
é passado, agora temos todos
que trabalhar por Ituaçu",
afirmou César do Povo.
Em suas falas, todos os
vereadores reafirmaram o
compromisso de trabalhar em
prol do crescimento e desen-

volvimento do município,
afirmando estar à disposição do
poder executivo para aprovar os
projetos que sejam de interesse
da população. Na sua fala de
encerramento, o Presidente
César do Povo afirmou que a
Câmara vai estar sempre aberta
ao diálogo com o poder executivo e que vai se empenhar
na aprovação dos projetos de
interesse do município. César

destacou ainda que está se
empenhando para melhorar a
estrutura da Câmara, mas como
o legislativo funciona em um
prédio histórico existem limitações, aproveitando o ensejo
para pedir o apoio do prefeito
Phellipe Brito para que possa ser
construída uma nova sede para
a Câmara, no terreno que fica
ao lado e foi doado para o
legislativo.

PREFEITO PHELLIPE BRITO PARTICIPA DA SESSÃO SOLENE
DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA CÂMARA DE ITUAÇU
Na segunda-feira, dia 15,
o prefeito Phellipe Brito, ao
lado do vice-prefeito Luiz
Pessoa, do ex-prefeito Albercinho, do Advogado e Delegado da OAB Dr. Helcônio
Brito e Secretários Municipais,
participou da Sessão Solene de
abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de
Vereadores de Ituaçu. A sessão
foi conduzida pelo Presidente
César Brito (César do Povo) e
contou com a participação de
9 dos 11 vereadores que
compõe o legislativo municipal:
Adriano Machado, Zé Paixão,
Joel Teixeira, César do povo,
Almir Pessoa, Ronaldo Rocha,
Sivaldinho, Nenê de Dona
Santa e Ney de Tranqueiras.
Ausentes os vereadores Marcinho de Noé e Branco do

Guigó.
Falando aos presentes, o
prefeito Phellipe Brito afirmou
estar aberto ao diálogo com
todos os vereadores, que vai
tratar a todos de forma igual e
pretende manter um contato
permanente com o povo, se
reunido com as comunidades
para ouvir as demandas.
Apesar do pouco tempo de
mandato, o prefeito destacou
já ter conseguido recursos de
R$ 1.200.000,00 para reforma do Hospital Municipal, a
construção de dois postos de
saúde (Ovelha e Várzea) e a
extensão de rede de abastecimento de água junto ao
Governo do Estado (CERB),
que vai beneficiar cerca de
duzentas famílias.
O prefeito afirmou ainda

que Ituaçu será beneficiado
com a construção de um novo
colégio, que representa um
investimento de R$ 8.000.
000,00 e que, na próxima
semana, vai a Salvador em
busca de novos investimentos
para o município, a exemplo
da melhoria na estrutura física
dos colégios de Tranqueiras e
da Laje. Phellipe Brito aproveitou ainda para parabenizar
o Presidente César do Povo
pela reforma que está realizando na Câmara e pela
oportunidade de fazer uso da
palavra. Ele encerrou a sua fala
afirmando que vai honrar os
votos de confiança recebidos,
bem como espera conquistar
os votos daqueles que não
confiaram nele na última
eleição.

Phellipe Brito afirmou estar aberto ao diálogo com todos os
vereadores, que vai tratar a todos de forma igual e pretende manter
um contato permanente com o povo. (Foto: Sertão Hoje)
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COVID-19: PREFEITURA DE GUANAMBI EX-PREFEITO GIL ROCHA
AMPLIA DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS PARABENIZA GUAJERU
PÚBLICOS E UNIDADES DE SAÚDE PELOS SEUS 36 ANOS
DE EMANCIPAÇÃO

O Departamento de Vigilância Epidemiológica (DIVEP)
da Secretaria Municipal de
Saúde de Guanambi tornou
público, na segunda-feira (22),
a programação de desinfecção
de espaços públicos e unidades de saúde como estratégia de combate ao novo
Coronavírus (SARS-COV-2),
responsável pela Covid-19.
Nesta terça (23), a partir das
18h, o procedimento será feito
nos Postos de Saúde da Família
(PSF), no SAMU, na UPA, no
CAPS AD e no Centro Administrativo.
Na última semana, a ação
já tinha sido realizada no
Mercado Municipal, na Feira
Livre, no Terminal Rodoviário,
no Conselho Tutelar, na
Secretaria de Infraestrutura, no

Lar dos Velhinhos, no PA Covid
e em bancos, casas lotéricas e

praças. A cada 15 dias o local
recebe uma nova desinfecção.

PREFEITURA DE CAETITÉ ESCLARECE
SITUAÇÃO SOBRE PAGAMENTO DA
LICENÇA-MATERNIDADE
A Prefeitura de Caetité,
através da Secretaria Municipal
de Administração e Finanças,
emitiu uma nota de esclarecimento, na quarta-feira (24),
informando que foi realizado
um levantamento na folha de
pagamento a fim de identificar
quais pessoas ficaram de fora
dos recebimentos ou que ainda
não haviam recebido os benefícios concernentes a cada
situação.
Segundo a pasta, foram
identificadas que servidoras
municipais grávidas e que
possuem direito a licençamaternidade, estavam de fora

da folha de pagamento. Na
terça-feira (23), cerca de 90%
dessas servidoras já foram
inclusas na folha de pagamento e recebimento da
licença-maternidade. Outras
13 foram incluídas na folha de
pagamento desta quarta-feira
(24). Com essas inclusões, que
totalizam 100% das servidoras
municipais gestantes, a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Caetité
informou que, nos próximos
dias, a prioridade será o
pagamento dos proventos das
servidoras gestantes juntamente com a licença maternidade.

Gil Rocha esteve a frente da Prefeitura de Guajeru por dois
mandatos, entre os anos de 2013 a 2020. (Foto: Facebook)

O ex-prefeito de Guajeru, Gil Rocha, utilizou suas redes
sociais para parabenizar o município pelo seu 36ª aniversário
de emancipação político-administrativa nesta quinta-feira, dia
25 de janeiro. Gil Rocha esteve a frente da Prefeitura de
Guajeru por dois mandatos, entre os anos de 2013 a 2020.
"Quero aqui agradecer e homenagear aos homens e
mulheres que lutaram por essa conquista, a todos os políticos,
lideranças e toda a população que participou ativamente da
luta pela independência de nosso [município] Guajeru", disse
Gil, que ainda aproveitou a oportunidade para desejar "que
possamos juntos continuar a construir um GUAJERU cada
vez melhor e que cada munícipe seja um ponto de apoio
nesta construção diária, com valores sólidos, que ajude
preparar as crianças e jovens, neste processo contínuo de
transformação."
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CODEVASF APRESENTA PROJETO QUE ATENDERÁ BOM
JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) apresentou para representantes de Bom Jesus da
Lapa, Riacho de Santana e
Igaporã o projeto básico do
sistema integrado de abastecimento de água que beneficiará
os 3 municípios baianos. O
desenvolvimento do projeto
básico, contratado pela Codevasf e em fase de conclusão,
será a base para a construção
da adutora e do sistema, e
representa investimento de R$
1,4 milhão. Os recursos são
originários de reserva técnica
de emendas parlamentares.
Participaram do encontro
os prefeitos de Bom Jesus da
Lapa e de Igaporã, Fábio Nunes
e Newton Cotrim, respectivamente, e o Secretário Municipal de infraestrutura de Riacho
de Santana, Mayson Gustavo
Fernandes, que representou o
prefeito Tito Castro. "O primeiro
passo é esse. É o projeto básico,
que já está em mãos, e o projeto
executivo, que vai ser entregue
até abril. Nós já demos o
primeiro passo. Vamos agora

trabalhar com os parlamentares
para buscar os recursos necessários para a execução da obra.
É uma grande obra para a
região", afirma o superintendente regional da Codevasf,
Harley Nascimento.
A estimativa é de que a
população a ser prontamente
beneficiada pela implantação
da adutora principal seja de
aproximadamente 77,3 mil
habitantes. Ao final do plano,
no ano de 2040, a previsão
é de que a população atendida
em Bom Jesus da Lapa seja de
68,8 mil habitantes da sede e

4,5 mil habitantes de comunidades rurais, além de uma
população flutuante de 800
mil pessoas em dois meses por
ano; em Riacho de Santana,
39,16 habitantes da sede e
outros 13 mil de comunidades
rurais; e em Igaporã, 10,3 mil
habitantes da sede e 4,2 de
comunidades rurais.
O local projetado para
captação da água, por balsa
flutuante, será o rio São
Francisco, em Bom Jesus da
Lapa. A vazão prevista é de
520 litros por segundo. A
Adutora de Água Bruta deverá

ter extensão de 4,2 mil metros,
com 710 mm de diâmetro. A
Estação de Tratamento de
Água, pré-fabricada, deverá ter
vazão de 500 litros por
segundo; contará com Casa de
Química e Unidade de Tratamento de Resíduos. O tratamento convencional passará
pelas etapas de água bruta,
calha parshall, floculação,
decantação, filtração, tanque
de contato, reservatório e
distribuição. "Ele [o projeto]
será executado a princípio em
quatro etapas. Atendendo,
primeiro, ao município de Bom

Jesus da Lapa; a segunda etapa,
até Riacho de Santana; a
terceira, concluindo em Igaporã; e, por último, as comunidades adjacentes a todos esses
municípios", explica George
Carvalho, técnico da 2ª Superintendência Regional da Codevasf e fiscal da ação.
O sistema de abastecimento de água terá três Elevatórias
de Água Tratada: a de Bom
Jesus da Lapa terá potência de
1.000 cv e vazão de 225 litros
por segundo; a de Barreira da
Caatinga terá a mesma potência
e vazão de 215 litros por
segundo; e a de Riacho de
Santana terá potência de 350
cv e vazão de 64 litros por
segundo. Também haverá cinco
Adutoras de Água Tratada.
Neste momento, estima-se que
63,9% da população dos três
municípios tenham acesso a
água tratada. A expectativa é
de que essa marca suba para
92,2 % após a conclusão do
sistema. A previsão é de que
Bom Jesus da Lapa consumirá
10.996 m3/dia; Riacho de
Santana, 7.840 m3/dia; e
Igaporã, 2.268 m3/dia.

ARACATU: CRIADA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Representantes da sociedade civil e do Poder Exetivo
municipal estiveram reunidos
na tarde de sexta-feira (19),
na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e
Cidadania, para criar uma
comissão para o processo
eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA).
Durante a reunião, a
advogada do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS),
Dr.ª Alana Carolina Santana
Silveira, falou sobre a importância do CMDCA, explicou
que os participantes deste
conselho além de propor,
deliberar e controlar as
políticas públicas municipais

A reunião de instalação da comissão ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

voltadas para crianças e
adolescentes, tem também a
função de gerenciar e estabelecer os critérios de utilização

de recursos dos fundos de
direitos da criança e do
adolescente do município,
seguindo orientações do

parágrafo 2° do artigo 260
da Lei n°8.069/1990. O
órgão também faz o registro
de entidades que atuam com

crianças e adolescentes e
acompanha se os projetos e
programas realizados atendem
aos requisitos da legislação.
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CÂMARA DE DOM BASÍLIO REALIZA SESSÃO SOLENE
DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS
A Câmara de Dom Basílio,
sob a presidência do Vereador
Gonçalo Ferreira (PL), realizou
nesta quinta-feira, dia 18, a
Sessão Solene de Abertura dos
Trabalhos Legislativos em
2021. A sessão contou com a
presença do prefeito Roberval
‘Galego’ Meira e de oito dos
noves vereadores que compõe
a casa legislativa: Gonçalo Zé
de Júlio, Gelson Caires, Zilmar
Chaves, Ney da Van, Zory
Oliveira, Ed Frutas, Louro
Queiroz e Professor Luiz
Eugênio. Ausente a Vereadora
Núbia Cristina. Durante a
sessão, foi colocada em votação a formação das comissões
permanentes de: Educação,
Saúde, Obras e Serviços Públicos; Orçamento, Finanças e
Contas; e Justiça e Redação
Final, que foram aprovadas por
unanimidade.
Em sua fala, o Presidente
Gonçalo Ferreira agradeceu a

A sessão contou com a presença do prefeito Roberval ‘Galego’ Meira e de oito dos noves vereadores que compõe a casa legislativa.

presença de todos, destacou
a importância dos vereadores
trabalharem unidos em prol do
desenvolvimento do município
e desejou uma boa administração ao Prefeito Roberval

Meira. Gonçalo aproveitou
ainda para destacar que em
março será realizada uma
reunião para alocação das
águas pela Agência Nacional
de Águas (ANA), ressaltando

a importância de Dom Basílio
ter uma representação forte na
referida reunião. Para isso, ele
sugeriu a mobilização das
associações, produtores, sociedade e dos poderes públicos

municipais. Todos os vereadores presentes fizeram uso da
palavra e externaram a vontade de trabalhar pelo crescimento e desenvolvimento de
Dom Basílio.

DOM BASÍLIO: PREFEITO ROBERVAL MEIRA PARTICIPA
DA SESSÃO DA CÂMARA E ANUNCIA MEDIDAS DE
COMBATE À NOVA 'CEPA' DO CORONAVÍRUS
O Prefeito Roberval ‘Galego’ Meira (PL) participou, nesta
quinta-feira (18), da Sessão
Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos da Câmara
de Vereadores de Dom Basílio.
Na oportunidade, o gestor
municipal destacou a reunião
que teve com o governador Rui
Costa e a preocupação com a
nova ‘cepa’ do Coronavírus, já
identificada no Estado da
Bahia e que vem causando
grande preocupação a todos.
Roberval ressaltou que essa
preocupação fez o governador,
pela primeira vez desde o início
da pandemia, decretar o
chamado ‘lockdown’, que é o
fechamento total ou parcial do
comércio em determinados
horários.
O Prefeito anunciou, durante a sessão da câmara, do

cancelamento da próxima feiralivre, que seria realizada na
segunda-feira, dia 22/02. Ele
anunciou ainda uma nova
limitação ao funcionamento
do comércio não essencial,
que só poderá funcionar até
às 16h. “Diante do cenário
atual, das medidas decretas
pelo governador Rui Costa
(PT), não poderíamos deixar de
fazer a nossa parte para tentar
evitar que o pior aconteça. A
intenção é preservar a vida das
pessoas”, afirmou Roberval.
Em sua fala, o prefeito
aproveitou ainda para destacar
a importância do legislativo
municipal no debate de questões importantes para o município, afirmou que o poder
executivo é sensível aos
pedidos feitos pelos vereadores, mas que para atender a

todos é preciso recursos financeiros. “O nosso município
tem muitas limitações financeiras
em virtude da pouca arrecadação própria. Nós arrecadamos de R$ 20.000,00 a R$
30.000,00 por ano de IPTU
e gastamos cerca de R$ 1.000.
000,00 com a limpeza pública”, justificou Galego.
O prefeito destacou ainda
que o projeto da reforma
tributária está ‘travado’ na
Câmara há dois anos e isto
está prejudicando o município,
afirmando que “sem arrecadação, o poder executivo não
tem como investir em novas
obras e levar mais benefícios
para a população”. Galego
pediu aos vereadores para, ao
invés de fica simplesmente
fazendo indicações ao executivo, que se reúnam com ele

O Prefeito anunciou o cancelamento da próxima feira-livre na
próxima segunda e a limitação do funcionamento do comércio não
essencial, que só poderá funcionar até às 16h.

para verificar a viabilidade e a
possibilidade do município
realizar as obras. “O nosso

gabinete sempre esteve e
sempre vai estar de portas
abertas”, afirmou o prefeito.
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PREFEITO DE CAETITÉ DEFENDE UNIÃO COM OS
VEREADORES DURANTE SESSÃO DE ABERTURA DA CÂMARA

"A minha eleição foi o marco do início de um novo tempo para
Caetité", destacou o prefeito Valtécio. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Caetité,
Valtécio Aguiar (PDT), defendeu o diálogo e a união com
os vereadores durante a
abertura dos trabalhos legislativos da Câmara de Vereadores,
na manhã dessa quinta-feira
(25). A Câmara conta com 15
vereadores e é presidida por
João da Silva Chaves.

A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos
da Câmara de Vereadores
contou com a presença do
Monsenhor Alex Adriano Barbosa, pároco da Paróquia Senhora Santana de Caetité; do
Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Caetité,
Adailton Rodrigues; do Major

A sessão contou com a presença do Monsenhor Alex Barbosa, Pastor Adailton Rodrigues, Major PM
Vidal, secretários municipais, lideranças políticas e membros da sociedade civil.

PM-BA Vidal, comandante da
94ª CIPM de Caetité; de
secretários municipais; de lideranças políticas; e de representantes da sociedade civil.
Em seu discurso, o prefeito
destacou que os poderes são

independentes para garantir o
pleno exercício da democracia
e pediu harmonia e união na
condução da política no município. "A minha eleição foi o
marco do início de um novo
tempo para Caetité. Tempo de

mais respeito, honestidade e
amor. Tempo de tirar o nosso
município do marasmo e
colocá-lo de volta no caminho do crescimento e
desenvolvimento econômico
e social", frisou Valtécio.

PREFEITURA DE PARAMIRIM: TCM EMITE PARACER
FAVORÁVEL PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2019
Na sessão do dia 10, os
conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) aprovaram com
ressalvas as contas da Prefeitura de Paramirim, da responsabilidade do prefeito Gilberto
Martins Brito, relativas ao ano
de 2019. O conselheiro substituto Ronaldo Sant'Anna, em
seu parecer, aplicou ao prefeito
uma multa no valor de R$ 3 mil
pelas ressalvas contidas no
relatório técnico.
Os conselheiros Paolo
Marconi e Fernando Vita apresentaram voto divergente,
opinando pela rejeição das
contas e multa correspondente
a 30% dos subsídios anuais do
gestor. Segundo eles, sem a
aplicação da Instrução nº 003
do TCM, a despesa total com
pessoal ultrapassa o limite de
54% da Receita Corrente Líquida
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), vez

que alcança 58,62%. Contudo,
a maioria dos conselheiros
votaram pela aprovação com
ressalvas, já que, com a instrução, a despesa com pessoal
foi de 48,53% da receita
corrente liquida no último
quadrimestre do ano, respeitando a LRF.
A Prefeitura de Paramirim teve receita de R$ 53.523.761,09
e promoveu despesas no total
de R$ 55.460.616,96, o que
causou um déficit orçamentário
de R$ 1.936.855,87. Os recursos deixados em caixa, no
montante de R$ 4.753.985,37,
foram suficientes para cobrir
despesas com "restos a pagar"
e de "exercícios anteriores", o
que demonstra a existência de
equilíbrio fiscal. De acordo com
a relatoria, o prefeito atendeu a
todas as obrigações constitucionais, vez que aplicou
27,39% dos recursos específicos na área da educação,

19,21% dos recursos nas
ações e serviços de saúde e
78,79% dos recursos do
Fundeb na remuneração dos
profissionais do magistério.
Em seu parecer, o conselheiro substituto Ronaldo
Sant'Anna apontou, como
ressalvas, a falta de comprovações de incentivo à participação popular e da realização
de audiências públicas durante
a elaboração e discussão dos
instrumentos de planejamento;
publicação intempestiva dos
decretos de abertura de créditos
suplementares; baixa cobrança
da Dívida Ativa do Município;
divergências no pagamento dos
subsídios aos agentes políticos;
realização de contratações
diretas mediante inexigibilidades de licitações sem a
comprovação da inviabilidade
de competição; e contratação de
pessoal sem concurso público.
Cabe recurso das decisões.
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10h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé
- Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro
– Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 25 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
004/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 09 de março de 2021, às
14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé
- Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro
– Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 25 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, objetivando a aquisição de
material de limpeza, alimentício e utensílios, destinados à Câmara Municipal de Brumado, cujas quantidades e especificações
encontram-se dispostas no Instrumento Convocatório e seus anexos. O edital, em sua integralidade e sem custo, está disponível
na sede desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.° 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 ås 14:00 horas.
A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 02 de março de 2021, às 09:00 horas, no endereço supramencionado.
Salete Viana Nogueira - Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Brumado. Fone: (77) 3453 8601. Brumado-BA, 17 de fevereiro
de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITUAÇU
CNPJ 63.170.468/0001-44
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021 - A Câmara Municipal de Vereadores de Ituaçu torna público o
Pregão Presencial nº 007/2021 - objeto - contratação de empresa do ramo para a prestação de serviços de instalação (material
e mão-de-obra) do Sistema de Sonorização para o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Informações e/ou edital na sede
da Câmara Municipal - Pça Moraes Moreira, nº 17 - Centro, das 09:00 às 12:00 ou pelo Tel: 77 3415-2102. Abertura dia 09 de março
de 2021 às 10:00 na sede da Câmara. Aleomar Gomes Brito - Pregoeiro - José Cesar Wanderley Brito - Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 002/2020 - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos para atender a demanda das diversas
secretarias deste Município. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/03/2021 às 08h30min no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos
interessados gratuitamente no www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações,
nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 17/02/2021. Tobias
Costa da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 003/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das diversas secretarias e programas, deste Município.
Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/03/2021
às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados no
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h,
de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 17/02/2021. Tobias Costa da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 004/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços visando
contratações futuras e eventuais para aquisição de cestas básicas para distribuição a pessoas que se encontram em situação
de vulnerabilidade social neste Município. Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 05/03/2021 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos
interessados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de Licitações, nos dias úteis,
das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. 17/02/2021. Tobias Costa da Silva.
AVISO DE REVOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021 - O Município de Aracatu/Bahia através da Prefeita Municipal,
torna público, a revogação da Dispensa de Licitação nº 009/2021 que tem como objetivo a contratação de empresa para
fornecimento de kit lanches e refeição para a jornada pedagógica 2021, neste Município, tudo em consonância com o art. 49 da
Lei nº 8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF, assim redigida: "A administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial". Aracatu - Bahia,
23 de fevereiro de 2021. Braulina Lima Silva - Prefeita Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 002/2021-SRP - ID Nº 858751 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/
2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna
público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 002/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de leites
especiais, para doação às crianças que se encontram em estado de vulnerabilidade social deste Município, (conforme termo
de referência), que será realizado no dia 08 de março de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma
www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro –
Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 24 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
003/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição de material de limpeza, em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 09 de março de 2021, às

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 005/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
005/2021, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição material de expediente, em atendimento as necessidades
das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 10 de março de 2021, às
09h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé
- Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro
– Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste
processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro
do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 006/2021 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade
com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 1.650/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente
a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna público que será realizado o PREGÃO PRESENCIAL nº
006/2021, tendo como objeto o registro de preços para a prestação de serviços de recargas (toner, cartucho de tinta e bulk), em
atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo de referência), que será realizado no
dia 10 de março de 2021, às 14h00min, na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no
link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência
- Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor competente, estabelecido à
Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail:
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/BA, 26 de
fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal
de Caraíbas no exercício das atribuições que lhe confere a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação
na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 001/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Pneus, reforma e serviços alinhamento e balanceamento e cambagem,
para atender as necessidades dos veículos e máquinas pesadas do Município., conforme especificações constantes nos
Anexos do Edital. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 05/03/2021, no site:www.licitacoese. com.br.
Informações e edital através dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos na
sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de R$
30,00 (Trinta Reais). Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https://
www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos da Silva, Pregoeira.
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas no exercício das
atribuições que lhe confere a portaria nº 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO Forma de Condução: ELETRÔNICO Nº 002/2021, Forma de Julgamento Melhor Oferta, que tem por objeto: Contratação de
Instituição Financeira Pública ou Privada, autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços conforme descrito
no edital. Data e hora da disputa: às 09h45min (Horário de Brasília) do dia 11/03/2021, no site:www.licitacoes-e.com.br. Informações
e edital através dos tel 77 34431010 e-mails: licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitação e Contratos
na sede desta Prefeitura de segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs, mediante pagamento de taxa através de DAM no valor de
R$ 30,00 (Trinta Reais). Outros atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: https:/
/www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Zildi Santos
da Silva, Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DISPENSA Nº 3/2020, ELETRÔNICA - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 3/21-PA 16/21. SEM DISPUTA. Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição de móveis e ventiladores para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Condeúba-BA. Sessão: 12.3.21 das 9:30h até às 10h horário de Brasília. PROCESSO SERÁ REALIZADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS:
www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível em: Setor de Licitações Pç. Jovino Arsênio da Silva Filho, 53-A, Centro, Condeúba
- BA, www.licitacoes-e.com.br ID n° 856874 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 19.2.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de GuajeruBa, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis
Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA DE SESSÃO do
Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura contratação de empresa(s) parsa fornecimento de Aquisição de Urnas Funerárias e Prestação de Serviços
Funerários para atender as necessidades de pessoas carentes do Município, de acordo com as especificações constantes do
Edital, será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo, para o dia 03/03/2021, às 08:30h.
Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://
transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/transparencia/licitacao. LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE
PERÇOS FICA PRORROGADO ATÉ 03/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 03/03/2021, às 08:30h.
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - SRP - UASG: 983539 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza, higiene e utensílios
domésticos a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê - Bahia. Entrega das Propostas:
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a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/03/2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados gratuitamente no site do Município http:/
/ https://ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes/ e www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente de
Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 17/
02/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 03 (três)
veículos 0km, conforme edital e anexos. Data: 04/03/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados
poderão obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos,
situado 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, 19 de Fevereiro de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2021PE - A Prefeitura Municipal de Jacaraci, estado da Bahia, através
de seu Pregoeiro Oficial, comunica aos interessados que será aberta licitação na modalidade de Pregão Eletrônico. Tipo menor
preço por lote. DO OBJETO: Registro de preços destinado a eventual e futura Aquisição de equipamentos para academia ao
ar livre, conforme especificações, quantidades e condições constantes no edital e anexo. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
A partir do dia 18/02/2021. DO ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS: do dia 01/03/2021 às 08h00min. INICIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: no dia 01/03/2021 a partir das 08h30min. O Edital e seus anexos estarão à disposição no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:// www.jacaraci.ba.gov.br e (77) 34662151. Em 15/02/2021. João Paulo da Silva Souza
- Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de cimento e brita, conforme edital e anexos. Data 05/03/2021. 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, 22 de Fevereiro de 2021. João Paulo da Silva SouzaPregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Material do
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) do Centro Administrativo e SAMU, conforme edital e anexos. Data:
10/03/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital e seus
anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, situado 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, 26 de Fevereiro de 2021. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021-SRP - ID Nº 859277 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/
2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna
público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 003/2021, tendo como objeto o registro de preços para futura contratação de
empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, lubrificantes,
fornecimento de cartão e/ou ticket de combustível, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e
maquinas, para atender a frota do Município de Caculé – Bahia, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 11 de
março de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o
Edital estará à disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial
(cacule.ba.gov.br) e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações
junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às
13h00min ou via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do
Município. Caculé/BA, 01 de março de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 004/2021-SRP - ID Nº 859265 - A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia,
em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/
2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações, torna
público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 004/2021, tendo como objeto o registro de Preços para futura contratação de
pessoa(s) jurídica(s) visando para agenciamento de viagens, compreendendo serviços de agenciamento de viagens,
compreendendo os serviços de assessoramento, programação, montagem de roteiros, cotação, reserva, marcação, remarcação
ou alteração, cancelamento e reembolso, com a entrega de bilhetes de passagens terrestres e aéreas, para atender as demandas
das secretarias Municipais de Barra do Choça/Ba, (conforme termo de referência), que será realizado no dia 11 de março de 2021,
às 14h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à
disposição na íntegra no link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) e/ou
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), mais informações junto ao setor
competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou
via E-mail: licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Caculé/
BA, 01 de março de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021 - Processo Administrativo n.º 017/2021. Modalidade: Inexigibilidade/Credenciamento.
Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENGENHEIRO CIVIL PARAATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA
NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO OU GERENCIAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. Prefeitura Municipal de Mortugaba,
por seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contratos, torna público que entre os dias 17 de fevereiro e 05 de
março de 2021, com data da primeira sessão pública designada para o dia 05 de março de 2021 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) 34642212, das 08 horas às 12 horas. Mortugaba-BA. 17 de fevereiro de 2021. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da Comissão
Permanente de Licitações e Contratos.
AVISO DE LICITAÇÃO ID - 858236 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 001/2021 - Processo de Administrativo
n.º 018/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, CONFORME ANEXO I. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por
seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 10 de março de 2021, 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 em atendimento ao
Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação,
no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia. Mortugaba-Ba. 23 de
fevereiro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE LICITAÇÃO - ID 858411 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 003/2021 - Processo de Administrativo
n.º 019/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E DIVERSOS, CONFORME ANEXO I. Prefeitura
Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 11 de março de 2021, às 09:30 horas, na sua sede
administrativa, situada na Rua Francisco Silva, n.º 015, Centro, Mortugaba – BA, Bahia, estará recebendo propostas de preços
em atendimento ao Processo Licitatório acima especificado. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão
Permanente de Licitação, no endereço acima especificado, ou pelo telefone (0xx77) 3464-2212, das 08:00 horas ao meio dia.
Mortugaba-Ba. 23 de fevereiro de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 - Processo Administrativo n.º 020/2021. 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),
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CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Contratos, torna público que entre os dias 01 de março e 16 de março de 2021, com data da primeira sessão pública
designada para o dia 16 de março de 2021 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. 26 de fevereiro
de 2021. RAFAEL BRITO ALVES - Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Contratos.

ASSOCIACÃO DOS CREDORES DA COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL BRUMADENSE LTDA. - ASCREB.
CNPJ: 10.364.673/0001-84 - Rua Marinha Lobo, 177, Santa Tereza, Brumado (BA)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÈIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Associação dos Credores da Cooperativa de
Crédito Rural Brumadense Ltda. - ASCREB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os associados, que nesta data somam 148 (cento e quarenta e oito), para
reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 23 de março de
2021, em sua sede, sito à Rua Marinha Lobo, nº. 177, Bairro: Santa Tereza, Brumado-Bahia,
obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, em cumprimento ao que
determina o Estatuto Social; em primeira convocação às 19:00hs (dezenove horas), em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19h30min (dezenove
horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um, e às
20:00hs (vinte horas) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Prestação de Contas do Exercício de 2020;
2. O que Ocorrer.
Brumado (BA), 26 de fevereiro de 2021.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
BRUMADENSE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ: 00.071.717/0001-24 - Rua Marinha Lobo, 177, Santa Tereza, Brumado (BA)
E-mail: credib@brumadonet.com.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
O Liquidante da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL BRUMADENSE LTDA-EM
LIQUIDAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. nº 24 do Estatuto Social, convoca
seus associados, que nesta data totalizam 430 (quatrocentos e trinta) em condições de votar,
para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÀRIA a ser realizada no dia 23 de março
de 2021, em sua sede, sito à Rua Marinha Lobo, nº. 177, Bairro: Santa Tereza, Brumado-Bahia,
obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, em cumprimento ao que
determina o Estatuto Social; em primeira convocação às 18:00 hs (dezoito horas) com a
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados com direito a voto; em segunda convocação
às 18:30 hs (dezoito horas e trinta minutos) com a presença da metade dos associados, mais um
e em terceira e última convocação às 19:00 hs (dezenove horas), com a presença de no mínimo
10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. Relatório e balanço do estado da liquidação;
2. Prestação de contas dos atos praticados no exercício de 2020;
3. O que ocorrer.
Brumado (BA), 26 de fevereiro de 2021.

TRABALHE CONOSCO
L & M SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 07.009.524./0001-92, com sede na Rua Vereador Paulo Chaves,
513 - Bairro Jardim Brasil - Brumado-BA, CEP 46.100-000, em cumprimento à Lei de
n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que promove a integração de portadores de
necessidades especiais no mercado de trabalho, vem por meio deste informar aos
interessados, que estamos recebendo CURRÍCULO PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). Os
interessados deverão enviar currículo para o e-mail: lm.servicos@hotmail.com Ou
entregar diretamente na sede da empresa, setor recepção.
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CACULÉ: PREFEITO PEDRO DIAS SE REÚNE COM
REPRESENTANTES DO SETAF E DA CAR
O prefeito Pedro Dias (PSB)
juntamente com sua equipe,
recebeu na manhã dessa
quarta-feira (24), em seu
gabinete, o Coordenador do
Serviço Territorial de Apoio à
Agricultura Familiar (SETAF),
Sidney Dias, e o Assistente
Técnico da Companhia de
Desenvolvimento e Ação
Regional (CAR), Danilo Joad,
para uma reunião, onde foram
discutidos assuntos pertinentes, relacionados ao desenvolvimento rural, agricultura familiar e o acesso à água potável
para comunidades rurais.
A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional é
um órgão do Governo do
Estado da Bahia, que tem como

A reunião tratou de assuntos sobre desenvolvimento rural, agricultura familiar e o acesso à água potável para comunidades rurais.

missão a promoção do desenvolvimento regional por meio
da inclusão socioprodutiva.
Ajudando diretamente no
combate a pobreza, melho-

rando a qualidade de vida dos
assistidos com responsabilidade e sustentabilidade.
Já o SETAF é um órgão
também do Governo do Esta-

do da Bahia que possui unidades territoriais descentralizadas
de representação da Secretaria
de Desenvolvimento Rural
(SDR), cuja finalidade é des-

concentrar, descentralizar,
articular e implementar programas, projetos, ações e
políticas públicas voltadas para
o desenvolvimento rural.

2 BRUMADENSES SÃO SORTEADOS CHIQUINHO AMORIM
NO NOTA PREMIADA BAHIA
E ÍTALO SILVA
CONQUISTAM 6º
LUGAR EM FESTIVAL

O resultado do sorteio de
fevereiro da Nota Premiada
Bahia saiu na última sexta-feira
(19) contemplando 91 moradores de 19 municípios. O
prêmio de R$ 100 mil foi para
um participante de Salvador.
Dos 90 prêmios de R$ 10 mil,
53 foram para Salvador e 37
para o interior. A lista completa
dos ganhadores pode ser
consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br.
Entre os municípios do
interior da Bahia que tiveram
ganhadores, destaque para
Itabuna, com 7 pessoas sorteadas. Na sequência, Lauro de
Freitas (4), Feira de Santana
(4), Camaçari (2), Jequié (2),
Ibirataia (2), Dias D´Ávila (2),
Ipiaú (2), Brumado (2) e Paulo
Afonso (2). Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, São
Sebastião do Passé, Oliveira
dos Brejinhos, Serrinha, Ilhéus,
Miguel Calmon e Simões Filho
tiveram um sorteado cada.
Além dos 91 prêmios
mensais, a campanha também
realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1 milhão,
que contemplam um único

O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante de Salvador. Dos
90 prêmios de R$ 10 mil, 53 foram para Salvador e 37 para o
interior. (Foto: Divulgação / Saeb/BA)

participante. O próximo sorteio
especial está programado para
o dia 30 de junho. Neste caso,
serão considerados todos os
bilhetes gerados entre 1° de
março de 2019 e 31 de maio
de 2021. Para participar da
Nota Premiada Bahia, basta se
cadastrar uma única vez,
preenchendo o formulário
disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após

essa etapa, pedir para inserir
o CPF na nota fiscal a cada
compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro,
escolhe até duas instituições
filantrópicas que integram o
programa Sua Nota é um Show
de Solidariedade, uma da área
social e outra da área de
saúde, para doar as suas notas
eletrônicas.

O músico instrumentista brumadense Chiquinho
Amorim conquistou o 6º lugar no II Festival de Música
MPB Varanda dos Festivaleiros, realizado nos últimos dias
19 e 20 deste mês, pela Secretaria Estadual de Cultura
(Secult) de Minas Gerais com recursos da Lei Aldir Blanc.
A música 'Trama', de autoria de Edilson Dhio, foi interpretada
pelo conquistense Ítalo Silva no segundo dia do festival,
sábado (19).

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

