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RUI COSTA CONFIRMA COMPRA DE
9,7 MILHÕES DE DOSES DA SPUTNIK V

Está confirmado. Um contrato foi fechado entre o Governo
da Bahia e o Fundo Soberano Russo, na tarde desta sexta-feira
(12), e sacramentou a compra da vacina Sputnik V para o estado.
Segundo o governador Rui Costa (PT), foram compradas 9,7
milhões de doses. O governador deu a notícia durante reunião
com prefeitos da capital e Região Metropolitana de Salvador
(RMS). O primeiro lote chegará em abril, e as vacinas poderão
ser aplicadas na população imediatamente. Um ato oficial de
assinatura do contrato entre o governador e autoridades russas
está previsto para a próxima semana.

ITUAÇU: GOVERNO DA BAHIA VAI
CONSTRUIR NOVA ESCOLA

A Secretaria da Educação
do Estado (SEC-BA) divulgou,
na edição de sábado (13) do
Diário Oficial, o resultado da
licitação para a construção de
novas escolas nos municípios
de Serrolândia, Ituaçu, Floresta
Azul e Presidente Dultra, que
totaliza R$ 30.222.157,52 de
investimento. As unidades, que
serão construídas pela 'CSO
ENGENHARIA LTDA', vence-

dora da licitação, deverão
seguir o modelo padrão do
Estado, que além das salas de
aulas, também contemplam
espaços como bibliotecas,
laboratórios, quadra coberta,
campo de futebol society e
auditório.

 "A construção destas
unidades escolares faz parte do
programa do Governo do
Estado, que prevê a implan-

tação de 60 novas escolas na
Bahia, até 2022. É um compro-
misso do governador Rui Costa
e que estamos cumprindo com
a requalificação da rede física
das nossas escolas, com o
objetivo de dotar a rede
estadual de ambientes mais
atrativos e adequados à apren-
dizagem dos estudantes",
afirmou o secretário da Edu-
cação, Jerônimo Rodrigues.

BRUMADO AGUARDA
LIBERAÇÃO DA SESAB
PARA 10 NOVOS LEITOS
DE UTI COVID-19 NO
HOSPITAL MUNICIPAL

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) está
realizando o processo para implantação de 10 leitos de
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivamente para
atendimento aos pacientes diagnosticados com Covid-19,
no Hospital Municipal Professor Magalhães Neto (HMPMN),
em Brumado. O município aguarda ainda a aprovação da
solicitação de 10 leitos de retaguarda. Uma ala já está
sendo preparada no hospital e a reforma do local já teve
início. Ainda não há data para liberação dos leitos. As
informações são do Agora Sudoeste.

Uma ala já está sendo preparada no hospital e a reforma do
local já teve início. Ainda não há data para liberação dos leitos.
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RIBAMAR VIEGAS

Siga tranquilo entre alegria e tristeza, não
esquecendo que a paz pode estar à sua frente;

Esteja sempre de bem com todos, diga a sua
verdade e ouça o outro, mesmo que seja um
vaidoso, ignorante, ele tem sua história;

Evite as pessoas vulgares e agressivas, elas são
vexatórias;

Nunca se comparea outros, issoo fará sentir-se
melhor ou pior do que alguém, induzindo-o à
arrogância e à inveja;

Vibre com suas realizações e interesse-se pelo
seu trabalho, por mais simples que possa parecer,
ele é um bem verdadeiro na sua vida;

Cuidado, o mundo é atraente, mas pode ser
também traiçoeiro;

Não seja precavido a ponto de ignorar as
pessoas de boas ideias e as que lutam heroi-
camente pelo o bem comum;

Seja autêntico, simular afeição é hipocrisia;
Acredite no amor, por pior que seja a desilusão,

o amor é como um rio perene;
Acredite no bom grado da maturidade, a

juventude é uma dádiva, mas precisa de afeto para
ser divina;

Seu espírito deverá estar sempre preparado para
superar as súbitas mazelas do destino;

Cuide-se fisicamente sem ser excessivo consigo
mesmo, nada vai gostar mais do seu corpo do que
a sua saúde;

Você faz parte deste universo, e como qualquer
outra molécula, tem a sua importância, no entanto,
por mais que pense ao contrário, o mundo segue
como deve.

Qualquer que seja sua crença ou não, esteja
sempre em paz com Deus ou consigo mesmo.

Mesmo vivendo num país que se tornou um
laboratório a céu aberto das variantes do COVID
19, ou seja, um país com epidemia da pandemia,
tornando a vida cada vez mais triste e curta, não
deixe que suas ânsias e aspirações intervenham
na sua necessidade de viver com alegria o presente
que avida ainda lhe oferece. Proteja-se contra o
CONVID 19, e lembre-se:

- A vida está cada vez mais curta para não ser
vivida com alegria!

VIVA COM
ALEGRIA!

CACULÉ: BANCO DO BRASIL
SE COMPROMETE A MELHORAR

ATENDIMENTO PARA EVITAR
AGLOMERAÇÕES

Na última semana, o pre-
feito de Caculé, Pedro Dias,
esteve reunido com repre-
sentantes do Banco do Brasil
(BB) para dialogarem sobre as
extensas filas formadas na
porta da agência localizada no
município. Na oportunidade, o
prefeito explanou que a popu-

lação tem questionado a
desorganização das filas e
cobrado melhorias, a fim de
evitar um risco de contágio da
Covid-19 àqueles que precisam
dos serviços bancários.

De acordo com a Prefeitura
de Caculé, os representantes
informaram que o Banco do

Brasil está buscando otimizar o
fluxo de atendimento na agência
para evitar aglomerações no
salão de atendimento, além de
esclarecerem que boa parte dos
serviços vem sendo prestados
via aplicativo e por conta disso
a presença de pessoas na
agência tem sido menor.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.288 - 1º A 15 DE MARÇO DE 2021 Página 03

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

JACARACI É UM DOS POUCOS MUNICÍPIOS
DO BRASIL COM 'NOME 100% LIMPO'

O município de Jacaraci,
que tem à frente do seu Poder
Executivo o Prefeito Antônio
Carlos Freire de Abreu (PSD),
é um dos poucos municípios
brasileiros e único da região
sudoeste, totalmente adim-
plente no Cadastro Único de
Convênios (CAUC), vinculado
ao Sistema de Transferências
Intergovernamentais do Tesou-
ro Nacional. Qualquer cida-
dão pode consultar a situação
do seu município acessando
o portal https://sti.tesouro.
gov.br/cauc/index.jsf. Quando
o município tem alguma pen-
dência, fica impedido de
receber transferências volun-
tárias da União, através da
celebração de convênios.

Ouvido pela reportagem o

prefeito Antônio Carlos disse
que: "Não há segredo. Basta
zelar do dinheiro público,
manter o equilíbrio das contas,
honrar as obrigações fiscais, os
compromissos com forne-
cedores e funcionários para
seguir executando obras e
melhorando a qualidade de
vida do povo", destacou o
prefeito. Desta forma, o muni-
cípio de Jacaraci, referência em
qualidade na educação, infra-
estrutura e saúde, vai se
consolidando como modelo
de administração pública.

SAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAISSAIBA MAIS

O CAUC é um serviço que
disponibiliza informações
acerca da situação de cum-
primento de requisitos fiscais

necessários à celebração de
instrumentos para transferên-
cia de recursos do governo
federal, pelos entes federativos,
seus órgãos e entidades, e
pelas Organizações da Socie-
dade Civil (OSC). Para isso, o
CAUC consolida em um
documento único os dados
recebidos de cadastros de
adimplência ou sistemas de
informações financeiras, contá-
beis e fiscais geridos pelos
órgãos e entidades da União.

O objetivo é facilitar a
verificação do cumprimento
dos requisitos fiscais para fins
de recebimento de transfe-
rência voluntária pelos ges-
tores de entes políticos e de
OSC, como também pelos
gestores federais.

COVID-19: PREFEITURA DE GUANAMBI E ÂNIMA/UNIFG
ENTREGAM HOSPITAL DE CAMPANHA COM 31 LEITOS

A parceria entre a Univer-
sidade Ânima/UniFG e a
Prefeitura de Guanambi, através
da Secretaria Municipal de
Saúde, na tarde dessa quarta-
feira (10), entregaram um
novo Hospital de Campanha.
O espaço conta com 31 leitos
clínicos, incluindo uma Sala
Vermelha, devidamente equi-
pados e com capacidade para
ampliação. A adaptação da
estrutura foi feita em apenas
8 dias desde a cessão do
espaço, localizado na Avenida
Barão do Rio Branco, feita pela
Universidade.

A estrutura nova e ampla,

A adaptação da estrutura foi feita em apenas 8 dias desde a cessão do espaço, localizado na Avenida
Barão do Rio Branco, feita pela Universidade. (Fotos: Divulgação)

conta com 2 pavimentos, é
toda climatizada e mobiliada.
No local, funcionava a Clínica
Universitária da Instituição de
Ensino Superior. O espaço foi
cedido sem custos para o
Município. "Neste momento
crítico, onde vidas estão em
risco, nós podemos pensar em
um novo lema para agregar o
que nós já temos, então, neste
momento importante, não
medimos esforços para salvar
vidas" , afirmou o diretor
administrativo da Ânima/
Unifg, Mauro Ribeiro, que
representou a instituição.

O ato restrito, além da

presença do prefeito Nilo
Coelho, de seu vice Nal, de
autoridades do legislativo e do
executivo municipal, da impren-
sa local, contou também com
os presidentes dos Consórcios
Públicos Interfederativo de
Saúde do Alto Sertão e de
Desenvolvimento Sustentável
do Alto Sertão, os prefeitos de

Iuiu, Reinalldo Góes, e de
Lagoa Real, Pedro Cardoso,
respectivamente.

Outras instituições públicas
e privadas também estão auxi-
liando a Prefeitura de Gua-
nambi e a Secretaria Municipal
de Saúde no empenho para
ampliação dos serviços de
saúde na cidade, como o

Hospital Nova Aliança, também
de Guanambi, que realizou o
empréstimo de um equipa-
mento médico monitor de
sinais vitais, que será utilizado
na Sala Vermelha da nova
estrutura e a Prefeitura de
Malhada emprestou um respi-
rador completo para ser utili-
zado nas ações emergenciais.
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CAETITÉ: PREFEITO ACOMPANHOU INSTALAÇÃO DE
TANQUE DE OXIGÊNIO NA UNACON E PARTICIPOU

DE REUNIÃO COM COMERCIANTES

Na quinta-feira (11), o
prefeito de Caetité, Valtécio
Aguiar (PDT), realizou visita
técnica a Unidade de Alta
Complexidade em Oncologia
(Unacon). Na oportunidade, o
gestor acompanhou a insta-
lação do tanque de oxigênio,
com capacidade de 5 mil m3,
e vistoriou as obras para a
construção do necrotério.
Ambos os itens são funda-
mentais para a reabertura da

unidade, que é gerida pela
Prefeitura Municipal em par-
ceria com o Governo do
Estado, e irá atender a po-
pulação de Caetité e região.

Também na quinta-feira
(11), a Prefeitura de Caetité e
o Comitê de Enfrentamento à
Covid-19 estiveram reunidos
reúne com representantes do
comércio local, para "encontrar
um ponto de equilíbrio entre
a saúde das pessoas e o

funcionamento do comércio".
O prefeito Valtécio Aguiar
ouviu os relatos dos comer-
ciantes e se solidarizou com a
categoria. Contudo, como
esclarecido pela Assessoria
Jurídica do município, a Pre-
feitura não tem nenhuma
alternativa a não ser acatar o
decreto do Governo do Estado

enquanto ele estiver em vigor.
O vereador Jairo Fraga,

representando a Câmara de
Vereadores, que também parti-
cipa do Comitê, manifestou
preocupação com a situação
em ambas as questões e
destacou que a Câmara apro-
vou a compra das vacinas
contra Covid-19 pela prefeitura

e de recursos a Unacon.
Ainda na reunião foram
apresentados indicadores que
mostram a situação dos caeti-
teenses que estão sendo
transferidos de UTI aérea para
Salvador por conta do agra-
vamento da doença e o cres-
cente número de casos da
Covid-19 no município.

TANHAÇU: TCM DETERMINA QUE EX-PREFEITO
DEVOLVA QUASE R$ 600 MIL AOS COFRES PÚBLICOS

Na sessão de terça-feira
(09), os conselheiros do
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios da Bahia (TCM-BA)
aprovaram com ressalvas as
contas de 2019 da Prefeitura
de Tanhaçu, sob responsabi-
lidade do ex-prefeito Jorge
Teixeira da Rocha. O gestor terá
que devolver aos cofres muni-
cipais a quantia de R$ 599.
897,45, pela não compro-
vação da execução dos servi-
ços, além de ser multado em
R$ 4 mil. Cabe recurso da
decisão.

A despesa total com pes-
soal em 2019, com a Instrução
TCM nº 003, correspondeu a
57,27% da Receita Corrente
Líquida do município, extrapo-
lando o limite de 54% da Lei

O ex-prefeito Jorge Teixeira
terá que devolver R$
599.897,45, pela não

comprovação da execução
dos serviços, além de ser

multado em R$ 4 mil. Cabe
recurso da decisão.

de Responsabilidade Fiscal
(LRF). O gestor, no entanto,
ainda está dentro do prazo
legal para recondução desses
gastos ao índice legal. O
município de Tanhaçu apre-
sentou uma receita arrecadada
de R$ 47.931.146,98 e pro-
moveu R$ 54.439.177,99 em
despesas, o que resultou em
um déficit orçamentário de R$
6.508.031,01. Os índices
constitucionais foram respeita-
dos, representando em edu-
cação (27,70%), saúde (17,
07%) e no pagamento dos
profissionais do magistério
com recursos do Fundeb
(82,72%).

O relatório técnico, se-
gundo o conselheiro Paolo
Marconi, relator do parecer,

registrou, como ressalvas, a
contratação da prestação de
serviços mediante inexigi-
bilidades de licitação, sem que
houvesse demonstração da
singularidade dos respectivos
objetos; ausência de boletim/
planilha de medição de obras
e/ou serviços; falhas de in-
serção de dados no sistema
SIGA; ínfima cobrança da
Dívida Ativa; e omissão na
cobrança de multas.
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BRUMADO: COORDENADOR DA UPA COVID-19 ALERTA
QUE "ESTAMOS VIVENDO A BEIRA DO CAOS"

Em comunicado à impren-
sa sobre a pandemia de Covid-
19, o Secretário municipal de
Saúde de Brumado, Cláudio
Feres, projetou que "os pró-
ximos 30 dias serão ainda
mais difíceis, de muita dor, de
muitas perdas e só temos um
remédio para tentar diminuir
tudo isso, realizando de forma
séria e muito cuidadosa o
isolamento social".

"Não coloquem a vida de
parentes e amigos em risco. O
contágio é gigantesco e pode
vir no ar pela tosse ou espirro",
apelou o Secretário, comple-
mentando ainda que "cons-
cientizem os amigos e fami-
liares, não façam visitas, não
façam aglomerações e, não se
esqueçam, saiam de casa
apenas para o essencial."

Em vídeo publicado na
tarde desta terça-feira (09), o

Conforme o coordenador,
em breve estará faltando

"oxigênio, respirador e
insumos necessários para

amenizar o sofrimento
daqueles que necessitam".

(Foto: Instagram
@claudioferes)

Coordenador da UPA Covid-
19, Dr. Danilo Menezes,
declara que "estamos vivendo
a beira do caos" e que em
breve estará faltando "oxi-
gênio, respirador e insumos
necessários para amenizar o
sofrimento daqueles que
necessitam". O Dr. Danilo
Menezes também aproveita
para pedir a sociedade bruma-
dense para que respeitem as
medidas contra a Covid-19,
como o uso de máscaras e o
isolamento social, principal-
mente dos que estão diagnos-
ticados como assintomático,
além de destacar que as
equipes médicas estão exau-
ridas "física e emocionalmente",
atendendo diariamente diver-
sas pessoas que relatam que
estavam participando de festas.

Conforme o último boletim
epidemiológico, publicado

nessa segunda-feira (08),
Brumado tem 564 casos
ativos, sendo que 50 estão
hospitalizados. Ao todo, o
município já confirmou 5.523
casos. Desses, 4.892 já se
recuperaram e 67 vieram óbito.
Ainda de acordo com a
Prefeitura de Brumado, até essa
segunda (08), Brumado já
vacinou 2.598 pessoas com
a 1ª dose da vacina contra
Covid-19. Dessas, pelo menos,
705 já receberam também a
2ª dose.

JÂNIO QUADROS, POÇÕES, PIRIPÁ, MAETINGA E
GUAJERU TÊM ESTADO DE EMERGÊNCIA RECONHECIDOS

Os municípios de Presi-
dente Jânio Quadros, Poções,
Piripá, Maetinga e Guajeru,
localizados na região sudoeste
da Bahia, tiveram decretos de
estiagem reconhecidos pelo
Governo do Estado. A medida
tem validade de 180 dias e
começaram a ter efeito na
sexta-feira (5), quando os
decretos foram homologados.

Em Presidente Jânio Qua-
dros, a prefeitura alegou a
perda de cerca de 80% das
plantações de milho, feijão, e
mandioca, além da falta de
recursos por parte da gestão e
dos níveis baixos dos reser-
vatórios e mananciais.

A Prefeitura de Maetinga
declarou que a agricultura e a
pecuária "foram perdidas" e

A medida tem validade de 180
dias e começaram a ter efeito

na sexta-feira (5), quando os
decretos foram homologados.

que a fonte de sustentação do
município foi frustrada mais
uma vez, devido ao longo
período de estiagem. A gestão
municipal também declarou
que, caso a situação perma-
neça, o êxodo rural, com a
saída de pessoas do município,
vai criar problemas sérios para
a prefeitura. Maetinga tinha
7.038 habitantes no Censo do
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) de
2010 e na estimativa do
mesmo órgão, em 2020, a
população era de 2.764, com
uma queda de 60,7%.
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VITÓRIA DA CONQUISTA: PREFEITO HERZEM
GUSMÃO TEM PIORA E É INTUBADO NA UTI

O prefeito de Vitória da
Conquista, Herzem Gusmão
(MDB), de 72 anos, teve uma
piora no estado de saúde e
precisou ser intubado, nesta
sexta-feira (12), na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) do
Hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, onde ele está desde
dezembro. A informação foi
divulgada nesta manhã no
perfil do prefeito, no instagram.
Conforme a publicação, Her-
zem tinha quadro clínico
estável, mas piorou nas últimas
12 horas. Seus filhos estão
indo para São Paulo para
acompanhar o tratamento do
pai. No momento, ele está na
companhia da primeira dama,
Luci Freire Gusmão.

Herzem teve diagnostico
positivo para Covid-19 em 7

O prefeito está internado no
Hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, desde o dia 26 de de-
zembro. (Foto: Ag. A TARDE)

de dezembro de 2020. Pouco
mais de 7 dias depois, ele foi
internado em Vitória da Con-
quista, no Hospital Samur, com
complicações pulmonares
causadas pela doença. Em 26
de dezembro, ele foi trans-
ferido para o Hospital Sírio
Libanês, em São Paulo, onde
segue internado na UTI. Por
causa da doença, em 1º de
janeiro a vice-prefeita Sheila
Lemos (DEM), eleita no pleito
de 2020, tomou posse do
cargo de prefeita de Vitória da
Conquista. Uma semana de-
pois, Herzem tomou posse do
cargo em cerimônia virtual.

SANCIONADA LEI QUE FACILITA COMPRA
DE VACINAS; GOVERNO DA BAHIA QUER

AGILIZAR COMPRA DA SPUTNIK V

Na tarde dessa quarta-feira
(10), em cerimônia no Palácio
do Planalto, o presidente Jair
Bolsonaro (Sem partido) san-
cionou a lei que permite que
estados, municípios e setor
privado comprem vacinas
contra a Covid-19. De acordo

A lei, de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também permite que os compradores
assumam a responsabilidade civil pela imunização (Foto: Marcos Brandão / Senado)

com a lei, de autoria do
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), também
fica permitido que os com-
pradores assumam a respon-
sabilidade civil pela imuni-
zação, o que pode abrir cami-
nho para a entrada de novas

variedades de vacina no país.
Na quinta (11), o gover-

nador  Rui Costa (PT), anun-
ciou que determinou a Procu-
radoria Geral do Estado  e a
Secretaria da Saúde da Bahia
que agilizem a compra da
vacina russa Sputnik V.

BAHIA RECEBE
DOAÇÕES DA BAMIN

A mineradora BAMIN doou ao Governo do Estado, na
manhã desta quarta-feira (10), 32 ventiladores pulmonares
para equipar as unidades de saúde da Bahia. A doação
acontece no momento mais crítico da pandemia da Covid-
19, quando o sistema de saúde do estado está sob intensa
pressão. Do total, o Estado deverá direcionar 5 equipamentos
para hospitais de Caetité e 5 para Ilhéus, ou seja, 10 para a
região de atuação da BAMIN. Os outros 22 ficarão a critério
da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab).

Para o governador Rui Costa (PT), doações como esta
são muito importantes para reforçar as ações do poder público.
"Em momentos críticos como este, onde temos um inimigo
comum para vencer, é fundamental a união de todos. A
parceria entre poder público, empresas privadas e a sociedade
nos conduzirá à vitória contra a Covid-19, portanto temos
que reconhecer e valorizar doações como esta. Juntos, somos
muito mais fortes", avalia Rui.
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CACULÉ: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EMITE
NOTA SOBRE RETIRADA DE EUCALIPTOS DA LAGOA
A Secretaria Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente
de Caculé (SEMEIA) lançou,
nesta quinta-feira (04), uma
Nota de Esclarecimento sobre
a retirada dos eucaliptos do
entorno da Lagoa Manoel
Caculé. Segundo a Secretaria,
a ação foi motivada após
"avaliação técnica criteriosa" e
como parte do novo plano de
arborização urbana, levando
em consideração o estado de
conservação dessas árvores,
que apontavam "eminente risco
de queda". A Secretaria ainda
ressalta que para cada eucalip-
to retirado será plantada outra
árvore nativa, própria da
caatinga e de mata ciliar, no

"Toda a flora e mata ciliar
existente no local será

preservada, somente os
eucaliptos serão removidos

para dar lugar a espécies
nativas."

local. Em relação às aves no
entorno da lagoa, os biguás, a
Secretaria esclareceu que as
aves são alvo de reclamação
da população por causa das
fezes que caem nas pessoas
que por ali passam. Na Nota,
a Secretaria esclareceu ainda
que "toda a flora e mata ciliar
existente no local será preser-
vada, somente os eucaliptos
serão removidos para dar lugar
a espécies nativas."

BRUMADO: EMBASA
LAMENTA MORTE

A Embasa, através da
Gerencia Regional de Caetité,
da Gerencia do escritório de
Brumado e de seus funcio-
nários, naquinta-feira (04),
emitiu Moção de Pesar, ex-
pressando "profundos sen-
timentos de pesar e con-
dolências à família do nosso
grande amigo e companheiro
de trabalho Lucimar Porto
Silva", que faleceu no dia 03.

A Embasa destaca Luci-
mar como "um grande ho-
mem e um grande profissio-
nal, alguém dedicado à famí-
lia e a sociedade e que será
sempre lembrado pelo profis-

sionalismo, competência,
lealdade, e sensibilidade
diariamente demonstrados
ao longo dos 25 anos
dedicados ao nobre trabalho
de abastecimento de água na
cidade de Brumado". Ainda
na nota, a empresa diz que
"Neste momento de dor e
consternação, rogamos a
Deus que lhe ilumine e lhe
dê paz, e ao mesmo tempo
conforte à sua família e
amigos para que possam
enfrentar esta imensurável
dor com serenidade e paz.
Nossos sinceros pêsames aos
familiares e amigos."

STF DESOBRIGA PREFEITURA DE
MALHADA DE PEDRAS A ARCAR

COM CUSTO DE REMÉDIO
Cláudia Cardozo eCláudia Cardozo eCláudia Cardozo eCláudia Cardozo eCláudia Cardozo e

Francis JulianoFrancis JulianoFrancis JulianoFrancis JulianoFrancis Juliano
Bahia NotíciasBahia NotíciasBahia NotíciasBahia NotíciasBahia Notícias

Uma decisão do presidente
do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Luiz Fux, desobri-
gou a Prefeitura de Malhada
de Pedras de custear um me-
dicamento considerado de alto
custo. A liminar atende recurso
da prefeitura, que alega falta
de condição de arcar com o
fornecimento do remédio
Saxenda (Liraglutida). São 16
caixas, por mês, do medica-
mento indicado para tra-
tamento de obesidade grau 3.

Segundo a administração
municipal, mesmo que o custo
total de R$ 53,7 mil seja
dividido com o Estado da
Bahia, o montante de R$ 26,8
mil a ser pago pela prefeitura
causaria grave risco de lesão
à ordem pública e à economia
municipal, o que prejudicaria
o funcionamento de serviços
público essenciais à população.

Na decisão, Fux conside-
rou que o imediato pagamento

A Prefeitura de Malhada de Pedras alega falta de condição de arcar
com o fornecimento de 16 caixas do remédio, por mês, indicado
para tratamento de obesidade grau 3.

da prefeitura na parte que lhe
cabia causaria desorganização
financeira e orçamentária. O
presidente do Supremo decla-
rou que mesmo sem a partici-
pação do Município nos custos

do remédio, o paciente não se-
rá prejudicado, uma vez que o
Estado segue com a obrigação
de manter o fornecimento. A
liminar aceita por Fux foi publi-
cada nesta segunda-feira (08).



Jornal Tribuna do Sertão EDIÇÃO 1.288 - 1º A 15 DE MARÇO DE 2021Página 08

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

MUNICÍPIO DA REGIÃO DE GUANAMBI PODE RETOMAR
FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS

O decreto que determina
a prorrogação de medidas mais
restritivas para a capital baiana
e alguns municípios inseridos
na Região Metropolitana de
Salvador (RMS) está publicado
na versão online do Diário
Oficial do Estado (DOE). Com
a medida, apenas o funciona-
mento das atividades consi-
deradas essenciais continua
permitido ate às 5h de 22 de
março. Apenas Itaparica, Vera
Cruz, Pojuca e Mata de São
João não vão aderir à prorro-
gação do decreto e terão
serviços não-essenciais funcio-
nando a partir desta segunda-
feira (15), até as 17h.

Em Salvador, Camaçari,
Candeias, Dias D'Ávila, Lauro
de Freitas, Madre de Deus, São
Francisco do Conde, São
Sebastião do Passé e Simões
Filho, somente as atividades
relacionadas à saúde e ao
enfrentamento da pandemia, à
comercialização de gêneros
alimentícios e feiras livres, à
segurança e a atividades de
urgência e emergência pode-
rão ser realizadas. Os estabe-
lecimentos comerciais que fun-
cionam como bares e restau-
rantes poderão operar apenas
de portas fechadas, na moda-
lidade de entrega em domi-
cílio, até as 24h. A circulação
de meios de transporte metro-
politanos aquaviários, como
ferry boat e lanchinhas, deverá
ser suspensa das 20h30 às
5h de 15 de março a 19 de
março, ficando vedado o
funcionamento nos dias 20 e
21 de março. Também con-

Para toda a Bahia segue proibida a circulação de pessoas entre 20h e 5h, até o dia 1º de abril, em todos
os 417 municípios baianos. (Foto: Elói Corrêa / Gov-BA)

tinuam suspensos, até as 5h
do dia 22 de março, os
atendimentos presenciais do
Serviço de Atendimento ao
Cidadão (SAC) em Salvador,
além de Camaçari, Candeias,
Lauro de Freitas, Simões Filho
e Guarajuba, na RMS. No
interior, o funcionamento do
postos é normal, exceto em
Guanambi, que fica fechado até
quarta-feira (17), em função de
decreto municipal.

REGIÃO DE GUANAMBI
- O funcionamento dos servi-
ços não essenciais pode ser
retomado a partir desta segun-
da-feira (15) em Guanambi e
outros 21 municípios da região
que estavam com medidas mais
restritivas até este domingo
(14). A determinação é válida
para Caculé, Caetité, Candiba,
Carinhanha, Feira da Mata,
Guanambi, Ibiassucê, Igaporã,
Iuiu, Jacaraci, Lagoa Real,
Licínio de Almeida, Malhada,
Matina, Mortugaba, Palmas de
Monte Alto, Pindaí, Riacho de
Santana, Rio do Antônio,
Sebastião Laranjeiras, Tanque
Novo e Urandi.

TODA A BAHIA - Com
exceção de deslocamentos por
motivos de saúde ou em
situações em que fique com-
provada a urgência, segue
proibida a circulação de
pessoas entre 20h e 5h, até o
dia 1º de abril, em todos os
417 municípios baianos. O
funcionamento dos serviços
não essenciais está proibido
em toda a Bahia das 18h de
19 de março ate às 5h de 22
de março. A restrição da venda

de bebidas alcoólicas seguirá
valendo, em todo o estado, a
partir das 18h de 19 de março
até 5h de 22 de março,
inclusive por sistema de
entrega em domicílio (deli-
very). Também segue vedada
em todo o estado a prática de
atividades esportivas coletivas
amadoras até 1º de abril,
sendo permitida as práticas
individuais, desde que não
gerem aglomeração. O funcio-
namento de academias e
estabelecimentos voltados para
a prática de atividades físicas
está proibido até 22 de março.
Ficam vedados, até 22 de
março, também em todo o
estado, os procedimentos

cirúrgicos eletivos não urgen-
tes ou emergenciais nas
unidades hospitalares públicas
e privadas.

Os atos religiosos litúr-
gicos podem ocorrer na Bahia,
respeitados os protocolos
sanitários estabelecidos, espe-
cialmente o distanciamento
social adequado e o uso de
máscaras, bem como com
capacidade máxima de lotação
de 30%. Segue proibida ainda,
até 1º de abril, a realização
de eventos e atividades que
envolvam aglomeração de
pessoas, independente do
número de participantes, como
cerimônias de casamento,
solenidades de formatura, feiras,

circos, passeatas, eventos
desportivos, científicos e religio-
sos, bem como aulas em acade-
mias de dança e ginástica.

Estão fora do decreto as
atividades ligadas ao funciona-
mento dos terminais rodoviá-
rios, metroviários, aquaviários
e aeroviários, bem como o
deslocamento de funcionários
e colaboradores que atuem na
operacionalização destes. O
mesmo vale para os serviços
de limpeza pública e manu-
tenção urbana e os serviços de
entrega em domicílio (delivery)
de farmácia e medicamentos,
além das atividades profis-
sionais de transporte privado
de passageiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 005/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de Preços visando
contratações futuras e eventuais de empresa especializada no fornecimento de materiais diversos, para atender as demandas
de construções, reformas, manutenções e demais serviços das diversas Secretarias deste Município. Entrega das Propostas:
a partir de 04/03/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 16/03/2021 às 08h00 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. 03/03/2021. Tobias Costa da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 006/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet através de links dedicado, Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), para atender aos diversos setores da administração pública municipal/BA. Entrega das Propostas: a partir de
04/03/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/03/2021 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. 03/03/2021. Tobias Costa da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 008/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS,
para eventual aquisição de materiais consumo (papelaria), para manutenção das secretarias e setores da prefeitura de Aracatu.
Entrega das Propostas: a partir de 09/03/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/03/2021
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. 08/03/2021. Tobias Costa da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 002/2021 - OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros)
para atender as demandas dos Programas Municipais e demais secretarias, deste Município. DATA DE ABERTURA: 25/03/2021.
HORÁRIO: 08h30min. CRITÉRIO: Menor Preço por Lote. LOCAL: Setor de licitação, na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua
Libério Alves Maia, 37, Centro, Aracatu-BA, CEP: 46.130-000. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da
Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min. Aracatu-BA, 12 de março de 2021. Tobias Costa da Silva. Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 003/2021 - OBJETO: Aquisição e prestação de serviços funerais
destinados a pessoas carentes deste município. DATA DE ABERTURA: 25/03/2021. HORÁRIO: 14h00min. CRITÉRIO: Menor
Valor Global. LOCAL: Setor de licitação, na Prefeitura de Aracatu, situada na Rua Libério Alves Maia, 37, Centro, Aracatu- BA,
CEP: 46.130-000. O Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 08h00min às 12h00min.
Aracatu-BA, 12 de março de 2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.

RIO DO PIRES: PM CUMPRE
MANDADO E PRENDE

INDIVÍDUO COM ARMA

No sábado (27), por volta das 7h,
policiais militares do PETO, da 46ª
CIPM, cumpriram mandado de busca e
apreensão no distrito de Ibiajara, em
Rio do Pires. Segundo informações da
46ª CIPM, o indivíduo, de iniciais "R.
A. A.", de 35 anos, estava em seu local
de trabalho durante no momento da
abordagem. Os PMs encontraram com

O mandado de busca e apreensão foi cumprido na manhã desse sábado, dia 27, no
distrito de Ibiajara, em Rio do Pires. (Foto: Divulgação / 46ª CIPM)

ele: 1 revólver Taurus, calibre .38; 14
projéteis, sendo que 3 estavam
deflagrados; 8 projéteis .380, sendo
1 deflagrado; R$ 9.425,20 em espécie;
e uma moto Bros 160cc. O envolvido,
juntamente com todo material apre-
endido, foi apresentado à Polícia Civil,
na sede da Delegacia de Livramento
de Nossa Senhora.

BAHIA: PROIBIÇÃO DE EVENTOS
E AULAS PRESENCIAIS SEGUE

ATÉ DIA 1º DE ABRIL

O Governo da Bahia autorizou o
restabelecimento das atividades letivas
na rede estadual de ensino, exclusi-
vamente de forma remota, a partir desta
segunda-feira (15), conforme publi-
cação no Diário Oficial do Estado on-
line, deste sábado (13). Também foi
publicada no DOE a atualização do
decreto que suspende os eventos e
atividades, independentemente do
número de pessoas, em toda a Bahia.

A publicação, que venceria no domingo (14), passa a valer até 1º de abril de 2021. As
medidas visam diminuir o contágio da Covid-19.

A publicação, que venceria no domingo
(14), passa a valer até 1º de abril de
2021. As medidas visam diminuir o
contágio da Covid-19.

Segue proibida a realização de
atividades que envolvam aglomeração de
pessoas, como cerimônias de casamento,
solenidades de formatura, feiras, circos,
passeatas, eventos desportivos, científicos
e religiosos, bem como aulas em
academias de dança e ginástica.

GOVERNO VAI ENVIAR À AL-BA
PROJETO DE LEI PARA AUXILIAR 300

MIL FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Nesta segunda-feira (15), durante

aula inaugural da rede estadual de
ensino, transmitida ao vivo pelo
YouTube, o governador Rui Costa (PT)
anunciou que enviará à Assembleia
Legislativa da Bahia (AL-BA) um Projeto
de Lei (PL) para auxiliar 300 mil famílias
de baixa renda, que estão passando
por dificuldades nesta pandemia de
Covid-19. O governador revelou que
irá se reunir com o secretário estadual
da Fazenda (Sefaz), Manoel Vitório,
para definir detalhes do projeto.

“Esse orçamento não estava previs-
to. Estamos tendo que remanejar
orçamento para dar esse apoio, esse
suporte. Isso tudo ajuda, com absoluta
certeza, a dar o mínimo de dignidade
para as pessoas estudarem”, disse Rui,
que também aproveitou para ressaltar
outras iniciativas para auxiliar as
famílias. “Reafirmamos os três apoios
econômicos que estamos dando para

as famílias: o valor da bolsa monitoria,
o vale estudantil, e a bolsa para as
famílias mais vulneráveis. Vamos enviar
o projeto para que possa fazer o
pagamento o mais rápido possível.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2021 - O pregoeiro torna público aos interessados que se realizará a
licitação; Modalidade: Pregão Presencial nº 1/21-PA 15/21; Tipo menor preço por lote; Objeto:  Registro de preços para futuras
e eventuais contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas mortuárias, em atendimento
às famílias em vulnerabilidade social do Município de Condeúba; Abertura: 12.3.21 às 9 h; Local: Pç. Jovino Arsênio da Silva
Filho, 53-A, Condeúba/BA, Setor de Licitações. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura, através do e-mail
licitacaocondeuba@gmail.com ou na íntegra no Diário Oficial do Município de Condeúba - BA (www.condeuba.ba.io.org.br). Os
demais atos deste processo serão publicados no DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 1.3.2021. Antônio Alves
de Lima - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2021 - O Pregoeiro torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 7/21-PA 21/21, tipo menor preço global (lote único) - maior percentual de desconto
sobre os preços fixados pela tabela SUS. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de exames radiológicos, fornecimento de sistema para cadastro de pacientes, fornecimento de equipamento
de radiologia digital em regime de comodato, dentre outros, para atendimento exclusivo da pactuação entre os municípios de
Condeúba, Cordeiros e Piripá. Recebimento das Propostas e Habilitação: 1.3.21 a 12.3.21 até as 11h, Abertura das Propostas:
12.3.21 às 11h, Disputa: 12.3.21 às 12:00h - 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° 858526 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br.
Divulgação dos outros atos - Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 1.3.21. Antônio Alves de Lima - Pregoeiro.

AVISO - DISPENSA Nº 5/2021, ELETRÔNICA - A CPL torna público aos interessados que se realizará licitação; Modalidade
Dispensa Eletrônica nº 5/21-PA 23/21. SEM DISPUTA. Menor Preço por Lote. Objeto: Aquisição de enxoval natalidade para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Condeúba-BA. Sessão: 24.3.21 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° 859115 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos - Diário
Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 3.3.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Presidente - CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00

AVISO DE SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2021-SRP - 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 devido ao Decreto
Estadual nº 20.254/21 a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2021, tendo como objeto o registro de preços
para a aquisição de gás liquefeito, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município, (conforme termo
de referência), que seria realizado no dia 02 de março de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, encontra-se SUSPENSA,
para dia 03 de março de 2021, às 11h00min. 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 SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 002/2021-SRP - 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 devido ao Decreto
Estadual nº 20.254/21 a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2021, tendo como objeto o registro de preços
para a aquisição de material de construção e elétrico, em atendimento as necessidades das diversas secretarias deste Município,
(conforme termo de referência), que seria realizado no dia 02 de março de 2021, às 14h00min, na sede desta Prefeitura, encontra-
se SUSPENSA, para dia 03 de março de 2021, às 13h00min. 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 Caculé/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.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 009/2021 - 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
009/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica
especializada ao sic - sistema controle interno, para apoiar a Prefeitura Municipal de Caculé - BA, (conforme termo de referência),
que será realizado no dia 24 de março de 2021, às 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, 12 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 010/2021 - 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
010/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços e assessoramento na estruturação,
normatização, gestão e execução dos serviços pertinentes ao setor de convênios e contratos de repasse e serviços de
assessoria de previdência e contribuições Federais junto ao Setor de Pessoal, (conforme termo de referência), que será realizado
no dia 24 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, 12 de
fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 005/2021 ID nº 861047 - 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 005/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei nº 8.666/93 com suas
ulteriores alterações, torna público que está realizando a Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para Atender o Programa Nacional de Alimentação Escolar para suprir
as necessidades da Merenda Escolar do Município. Os interessados deverão apresentar o Projeto de Venda e documentação
a partir de 08/03/2021 a 13/12/2021, das 08:00 às 12:00h, no Setor de Licitações e Contratos, na Sede da Prefeitura, situada à
Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. Informações na Sede da Prefeitura.
Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do Município de Guajeru-Ba,
disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeita Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 realização do
Pregão Eletrônico nº 005/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro de Preços para
eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, de acordo com as
especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital
completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: https://

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS
CNPJ 16.418.766/0001-20

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas no
exercício das atribuições que Ihe confere a portaria N° 04 de 15/01/2021, torna público que fará realizar Licitação na modalidade
PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNCO Nº 003/2021, 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 15/03/2021, no site: www.licitacoes-e.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. 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 LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Caraíbas torna
público que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO - Forma de Condução: ELETRÔNICO N° 004/2021, Forma de
Julgamento Menor Preço por Lote, que tem por objeto: Aquisição de concreto betuminoso usinado a quente para atender as
necessidades do departamento de obras e infraestrutura, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital. Data e hora
da disputa: às 09h30min (Horário de Brasília) do dia 17/03/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através
dos e-mails: licitacaraibas17@gmail.com. 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 PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2021 - 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 N.º 005/2021, Forma de Julgamento Menor Preço por Lote, que
tem por objeto: Registro de Preços para Aquisição de Combustíveis, lubrificantes e graxas para atender as necessidades da
frota de veículos do Município, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital. Data e hora da disputa: às
09h45min (Horário de Brasília) do dia 25/03/2021, no site: www.licitacoes-e.com.br. Informações e edital através dos emails:
licitacaraibas17@gmail.com ou impresso junto a Divisão de Licitações 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.

alimentícios para Merenda Escolar em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município,
(conforme termo de referência), que será realizado no dia 25 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, 15 de março de 2021. Pregoeiro: João Pedro
Ribeiro do Nascimento.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº 011/2021 - 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
011/2021, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços no apoio, acompanhamento e suporte na área
de licitações deste Município, bem como apoio, acompanhamento e suporte na realização SRP - Sistema de Registro de Preços,
(conforme termo de referência), que será realizado no dia 26 de março de 2021, às 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, 15 de fevereiro de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ 14.592.836/0001-37

AVISO DE REMARCAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021 - A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a remarcação da data de abertura dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 002/2021, tipo
menor preço global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de material de limpeza, alimentício e
utensílios, destinados à Câmara Municipal de Brumado. A presente remarcação justifica-se pela paralisação das atividades
presenciais da Câmara de Vereadores de Brumado, entre os dias 01/03/2021 a 03/03/2021, por causa do crescente número de
casos positivados e óbito no Município de Brumado. A sessão de abertura, fica redesignada a data da reunião para abertura dos
envelopes do Pregão Presencial n.º 002/2021 para o dia 12 de março de 2021, às 09:00 (nove) horas, que será realizada na sede
desta Casa Legislativa, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, Brumado-BA. O Edital Convocatório,
em sua integralidade e sem custo, está disponível na sede desta Casa Legislativa, das 8:00 às 14:00 horas. Brumado-BA, 01
de março de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2021 - A Câmara Municipal
de Brumado-BA torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando
a aquisição de computadores e impressoras destinados à esta Casa Legislativa, conforme condições e especificações prescritas
no edital 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.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00 às 14:00 horas. A reunião para
abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 16 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, 04 de março de 2021.
SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021 - A Câmara Municipal de Brumado-BA torna
público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, objetivando a Locação de sistemas
de gestão pública, com a prestação de serviços técnicos correlatos, incluindo o treinamento e o suporte para usuários, conforme
condições e especificações prescritas no edital 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.º 145 - Bairro Monsenhor Fagundes, das 8:00
às 14:00 horas. A reunião para abertura dos envelopes realizar-se-á no dia 19 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, 09 de março de 2021. SALETE VIANA NOGUEIRA - PREGOEIRA.



Jornal Tribuna do SertãoEDIÇÃO 1.288 - 1º A 15 DE MARÇO DE 2021 Página 11

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MALHADA - COOTRAM.

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, NIVALDO DE JESUS NASCIMENTO, presidente eleito da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MALHADA - COOTRAM, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca
os associados, que nesta data são em número de 300 (trezentos), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se na sua sede social, à na Rua José de Castro nº15, bairro Centro, no Município  de Malhada,
no. Estado da Bahia, CEP. 46.445.000, no dia 17 de Março de 2021 às 16:00,(prevista para a primeira convocação) horas,
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação; às 17:00 (prevista para a segunda convocação)
horas, com a presença de metade mais um do s associados, em segunda convocação; ou às 18:00 (prevista para a terceira
convocação) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os
seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
I - Prestação de Contas do exercício de 2020 compreendendo:
a) Relatório de Gestão
b) Balanço Patrimonial
c) Demonstração de Sobras ou Perdas.
d) Destinação do Resultado
e) Relatório do Conselho Fiscal
f) Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal

III- Plano de Trabalho para o ano de 2021.
IV- Outros assuntos de interesse social

Malhada, 03 de março de 2021

NIVALDO DE JESUS NASCIMENTO
PRESIDENTE

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CANDIBA - COOPDIBA.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, MANOEL PATEZ DE AZEVEDO, presidente eleito da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS DE CANDIBA- COOPDIBA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados,
que nesta data são em número de 30  (trinta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se na sua sede social, à na Rua Ana Vitoria S/N, bairro Centro, no Município  de Candiba,  no. Estado da Bahia, CEP.
46.380.000, no dia 17 de março de 2021,  às 16:00,(prevista para a primeira convocação) horas, com a presença de 2/3 (dois
terços) dos associados, em segunda convocação; às 17:00 (prevista para a segunda convocação) horas, com a presença
de metade mais um do s associados, em segunda convocação; ou às 18:00 (prevista para a terceira convocação) horas,
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
I - Prestação de Contas do exercício de 2020 compreendendo:
a) Relatório de Gestão
b) Balanço Patrimonial
c) Demonstração de Sobras ou Perdas.
d) Destinação do Resultado
e) Relatório do Conselho Fiscal
f) Eleição dos  Componentes  do Conselho Fiscal
I - Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal
II- Plano de Trabalho para o ano de 2020.
III Outros assuntos de interesse social

Candiba, 04 de Março de 2021.

MANOEL PÁTEZ DE AZEVEDO
PRESIDENTE

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.

COMUNICADO
EXTRAVIADO O DIPLOMA DE MARLENE DA CONCEIÇÃO DE
SOUSA DO CURSO DE LETRAS- LICENCIATURA CONCLUÍDO NO
2° SEMESTRE DE 2014 NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
HUMANAS DO CAMPUS VI CAETITÉ/ UNEB.

A empresa POSTO SEABRA LTDA (POSTO SABRINA II),
CNPJ Nº 02.512.414/0005-59, 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: Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos
Automotores, localizado no endereço: Rua Ernesto Carneiro,
Nº 09, Centro, Brumado - BA.

Representante Legal: Róbinson Camargo Ribeiro Nunes
Função: Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA UNIFICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ
CNPJ 13.676.986/0001-66

AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 - SRP - UASG: 983539 - O Pregoeiro do Município de Ibiassucê,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO
Nº 003/2021 - SRP, cujo objeto é o 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, abertura prevista para o dia 02 de março de 2021 às 08h, FICA ADIADO para o dia
08/03/2021, às 08h, motivado em razão de inconsistência no sistema COMPRASNET devido atualização. Informações no setor
de Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê,
01/03/2021. Bruno Almeida Pereira - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material
hospitalar, conforme edital e anexos. Data: 16/03/2021. Horário: 08:20 h. Critério: Menor Preço unitário. Os interessados poderão
obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor de Licitações e Contratos, na Rua Anísio
Teixeira, 02 - 1º Pavimento, no horário 08:00 às 12:00 h, de segunda à sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151.
Jacaraci, 26 de fevereiro de 2021. João Paulo da Silva Souza- Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
preços destinado a eventual e futura aquisição de medicamentos, conforme edital e anexos. Data: 22/03/2021. Horário: 09:00
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 segunda a quinta de 08:00 às 14:00 h e na sexta de 07:00 às 13:00 h, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, http:/
/ www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 09 de Março de 2021. João Paulo da Silva Souza – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
CNPJ 13.677.687/0001-46

AVISO DE LICITAÇÃO ID - 859740 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO - 004/2021 Processo de Administrativo
n.º 023/2021 Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO
MUNICÍPIO DE MORTUGABA, ABRANGENDO O ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE MORTUGABA, VITÓRIA DA
CONQUISTA E NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, CONFORME JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna público que no dia 18 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. 03 de março de 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 859956 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 005/2021 - Processo de Administrativo
n.º 023/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: Pregão Eletrônico para registro de preço para futura
e eventual aquisição de material de escritório e papelaria. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro municipal, torna
público que no dia 22 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. 08 de março de 2021. ANDERSON DIAS DA ROCHA
- PREGOEIRO OFICIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO - ID 860857 - PREGÃO ELETRÔNICO PORA REGISTRO DE PREÇO 006/2021 - Processo de Administrativo
n.º 025/2021. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços. Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA-BA. Prefeitura Municipal de Mortugaba, por seu pregoeiro
municipal, torna público que no dia 25 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. 11 de março de 2021. ANDERSON
DIAS DA ROCHA - PREGOEIRO OFICIAL.

transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 08/03/2021 à partir das 17:45h
até 17/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 17/03/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto
Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de Setembro de 2018, 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 realização do
Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo MAIOR TAXA DE DESCONTO, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Contratação
de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e aquisição de Combustíveis com Fornecimento
de Cartão ou Ticket de Combustível, para atender as necessidades da Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município,
de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual
encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 15/03/2021 à partir das
17:45h até 24/03/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 24/03/2021, às 08:30h. Informações:
licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
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IBIASSUCÊ: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO
REALIZOU CIRURGIA A LASER POR VÍDEO PELA 1ª VEZ

O Hospital Municipal São
Sebastião (HMSS), em Ibiassu-
cê, 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 pelo
urologista Dr. Roberto Prates.

O Diretor do HMSS salien-
ta 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. "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

O procedimento trata-se
de uma radiação

eletromagnética, a qual é
usada para realizar o corte

dos tecidos durante uma
intervenção cirúrgica.

(Fotos: Divulgação)

se deve a uma gestão e equipe
competente, que vem buscando
cada vez mais saúde de
qualidade para a nossa popu-
lação", explicou Ítalo Prates.

Para o prefeito Adauto
Prates (DEM), a missão da
gestão é trazer, a cada dia, mais
saúde para a população de
Ibiassucê. "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",
explicou.

MATRICULAS PARA A REDE
ESTADUAL DE ENSINO DA

BAHIA COMEÇARÃO DIA 22/03
A Secretaria de Educação

da Bahia (SEC-BA) divulgou o
cronograma de matrícula para
a rede estadual de ensino. Para
quem já estava matriculado em
2020, a renovação será
automática, sem que os estu-
dantes, pais ou responsáveis
tenham que ir à unidade
escolar. Para os demais, a
matrícula pode ser feita pelo
site sacdigital.ba.gov.br ou pelo
aplicativo SAC Digital, entre os
dias 22 de março e 14 de
abril. Os alunos que preten-
dem mudar de escola podem
solicitar a transferência em
qualquer unidade da rede
estadual por meio de agen-
damento prévio.

A SEC destaca que novos
alunos devem apresentar
alguns documentos para
efetivação da matrícula, também
em data a ser agendada com

Quem já estava matriculado em 2020 terá renovação automática.
Aos demais, a matrícula pode ser feita pelo SAC Digital, entre os
dias 22/03 e 14/04. (Foto: Cláudia Oliveira / SEC-BA)

a escola: Histórico Escolar e
original e cópia de identidade
ou certidão de registro civil,
CPF, comprovante de residên-

cia, carteira de vacina, identi-
dade e CPF da mãe. O crono-
grama completo está disponível
no Portal da Educação.

CORONAVAC TEM
EFICÁCIA CONTRA TRÊS
VARIANTES DA COVID-19

A vacina CoronaVac tem eficácia contra 3 variantes da
Covid-19. É o que aponta um estudo divulgado nesta semana,
realizado pelo Instituto Butantan em parceria com a
Universidade de São Paulo (USP).

As pesquisas ainda são preliminares, mas já mostram
que o imunizante gera anticorpos contra as variantes britânica,
sul-africana e brasileira. A análise incluiu amostras de 35
participantes vacinados na Fase 3 de testes da CoronaVac, e
ainda terá ampliação para um número maior de amostras.

As variantes são novas formas do mesmo vírus. Elas
podem ser mais transmissíveis e mais letais, segundo estudos
em andamento. No Brasil, circulam principalmente três variantes
da Covid-19: a britânica, a sul-africana e a brasileira. Essa
última fez surgir ainda a variante P.1, de Manaus, considerada
a mais grave, e a P.2, do Rio de Janeiro.


