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Distribuição Gratuita

QUASE 2 MILHÕES DE PESSOAS JÁ RECEBERAM A
1ª DOSE DE VACINA CONTRA COVID-19 NA BAHIA
A Bahia está perto de
chegar ao número de 2
milhões de pessoas vacinadas
com a 1º dose de vacina contra
Covid-19. O painel de vacinação da Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab), atualizado por
último às 16h dessa quarta-feira
(14), registra que 1.990.012
baianos já receberam uma das
vacinas contra Covid-19, dos
quais 506.348 receberam
também a 2ª dose. Esse número corresponde a 97,7% das
2.036.242 doses já distribuídas aos municípios baianos.
48,2% das doses reservadas a
2ª dose foram aplicadas.
Nesta primeira etapa de
vacinação, voltada ao grupo
prioritário, já foram imunizados com a 1ª dose 377.
523 trabalhadores da área da
saúde, 68.446 idosos que tem
90 anos ou mais, 100.815
idosos que tem entre 85 a 89
anos, 163.225 idosos que tem
entre 80 a 84 anos, 244.977
idosos que tem entre 75 a 79
anos, 312.232 idosos que tem
entre 70 a 74 anos, 410.311

Esse número corresponde a 97,7% das 2.036.242 doses já distribuídas aos municípios baianos. 48,2%
das doses reservadas a 2ª dose foram aplicadas. (Foto: Divulgação / Sesab)

idosos que tem entre 65 a 69
anos, 230.317 idosos que tem

entre 60 a 64 anos, 14.495
idosos que vivem em institui-

ções de longa permanência
(ILPI), 18.793 indígenas aldea-

dos e 35.950 quilombolas.
Os municípios que mais
aplicaram primeiras doses são
Salvador (446.418), Feira de
Santana (76.144), Vitória da
Conquista (44.910), Itabuna
(29.822), Ilhéus (28.986),
Jequié (23.980), Juazeiro
(23.454), Camaçari (23.252)
e Lauro de Freitas (23.013). Os
demais municípios baianos
ainda não ultrapassaram a marca de 20 mil doses aplicadas.
A Região Sudoeste recebeu, até o momento, 265.888
vacinas para a 1ª dose, sendo
que 96,4% já foram aplicadas,
o que corresponde a 256.214
vacinados, dos quais 66.711
também já receberam a 2ª
dose. Além de Vitória da
Conquista, na região, os que
mais vacinaram são Guanambi
(13.442), Brumado (9.519),
Itapetinga (9.503), Caetité
(7.914), Macaúbas (6.931),
Livramento de Nossa Senhora
(6.897) e Poções (6.575). Os
outros municípios da região
ainda não aplicaram 6 mil
doses ou mais.

PREFEITURA DE GUANAMBI VAI AJUIZAR AÇÃO
PARA TENTAR RECUPERAR R$ 70 MI DO FUNDEB
A Prefeitura de Guanambi
anunciou, nessa quarta-feira
(14), que formalizará contratação de consultoria especializada para ajuizamento e
acompanhamento de ação
judicial em busca da correção
e restituição de valores repassados aos municípios no
âmbito do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb).
Segundo a Prefeitura, a
remuneração será feita apenas
no êxito da ação, após o
trânsito em julgado. A estimativa é de recuperação de R$ 70

milhões, caso logre êxito na
causa. Os valores recuperados
serão integralmente investidos
na Educação Municipal, atendendo a recomendação dos
Tribunais de Contas dos
Municípios (TCM) e da União
(TCU) quanto à execução dos
gastos dos referidos recursos.
Os precatórios do Fundeb
são expedidos pela União para
quitar diferenças de complementação do antigo Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério
(Fundef) aos municípios.
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GUAJERU: AUDIÊNCIA PÚBLICA
DA LDO 2022 FOI REALIZADA

A audiência ocorreu na tarde dessa terça-feira (13), na sede da Câmara de Vereadores.

A Audiência Pública para
elaboração da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) do município de Guajeru, referente
ao exercício de 2022, ocorreu
na terça (13), na sede da
Câmara de Vereadores. Realizada pela Prefeitura Municipal,
através da Secretaria Municipal
de Administração e Planejamento, a reunião seguiu

protocolos sanitários para
evitar o contágio pelo novo
Coronavírus (SARS-COV-2),
causador da Covid-19, como
o uso de máscaras, álcool gel.
O objetivo da Audiência
Pública, "além de possibilitar a
participação de toda população nas sugestões para elaboração da LDO, é de identificar
as áreas prioritárias para futuro

investimento, tendo subsídios
para o aperfeiçoamento constante dos programas de governo e possibilitar que se elabore um orçamento voltado ao
desenvolvimento econômico e
social do município, de maneira sustentável, proporcionando maior efetividade à
gestão pública de Guajeru",
informou a Prefeitura, em nota.

FABIANO COTRIM 23.01.2021

O TESTE DOS
CEM DIAS
Primeiro dizer logo que um símbolo é um símbolo e
tem o seu valor. Assim, os tais primeiros cem dias de um
governo ex surgem como forte representação do que será
este ou aquele governo. No caso dos municipais, os cem
dias já chegaram. Outra ressalva para dizer que o símbolo
dos cem dias tem valor apenas para governos novos, os
reeleitos não são abarcados por ele.
Pensando nisto é que proponho ao querido leitor, à
encantadora leitora, uma espécie de teste nos moldes
daqueles que ilustravam revistas femininas de antigamente
e que possibilite dar uma medida - nada científica, apenas
especulativa - para o desempenho do(a) prefeito(a) da
sua cidade, desde que ele(a) tenha sido eleito(a) há cem
dias atrás, e não reeleito(a).
Para cada SIM ou NÃO atribuído às questões abaixo
observe a correspondente pontuação. Combinado? Vamos
lá...
1. Coronavírus: Os índices de contaminação e morte
aí na sua cidade estão caindo?
SIM ( ) 30 PONTOS NÃO ( ) 00 PONTOS
2. O novo Prefeito, ou Prefeita, da sua cidade
empregou parentes em cargos comissionados?
SIM ( ) 00 PONTOS NÃO ( ) 20 PONTOS
3. O novo Prefeito, ou Prefeita, da sua cidade já
cumpriu alguma das promessas feitas na campanha?
SIM ( ) 20 PONTOS NÃO ( ) 00 PONTOS
4. O que o atual prefeito, ou Prefeita, mais condenava
na gestão anterior deixou de existir ou ser praticado?
SIM ( ) 20 PONTOS NÃO ( ) 00 PONTOS
5. Os Secretários Municipais nomeados pelo atual
prefeito ou Prefeita, no geral, são melhores do que os da
equipe anterior?
SIM ( ) 10 PONTOS NÃO ( ) 00 PONTOS
" Para saber o resultado, observe o seguinte:
A. O somatório das respostas dadas foi inferior a
cinquenta pontos. Meus sentimentos, pois você mora em
um município em perigo!.
B. Somatório superior a cinquenta e inferior a cem,
menos mal, há esperança ainda para o seu torrão amado!
C. Agora, se as suas respostas somaram cem pontos,
parabéns! E me avisa aonde mora que vou considerar
seriamente uma mudança...
Fabiano Co
trim - 07
.04.202
1
Cotrim
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.04.2021
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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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AUDITORIA DO TCM CONSTATA IRREGULARIDADES
EM TRANSPORTE ESCOLAR DE BARREIRAS
ASCO
M/T
CM
-B
A
ASCOM/T
M/TCM
CM-B
-BA
Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios
da Bahia (TCM-BA), nesta
quinta-feira (15), acataram parcialmente as conclusões contidas no relatório de auditoria
realizada por técnicos do TCM
e que apontaram irregularidades no serviço de transporte
escolar fornecido pela Prefeitura de Barreiras. A inspeção
foi realizada durante os meses
de junho e julho de 2018. O
relator do processo, conselheiro Raimundo Moreira,
imputou uma multa de R$ 7
mil ao prefeito João Barbosa
de Souza Sobrinho. Também foi
determinado à administração
municipal que siga a orientação
técnica da Rede de Controle
da Gestão Pública sobre a
contratação e administração
do transporte escolar. O
relatório e voto serão ainda
enviados, para conhecimento,
ao Ministério Público Federal
(MPF), já que recursos federais
também são utilizados no
financiamento do transporte
escolar.
A auditoria temática do
TCM sobre transporte escolar
foi realizada em Barreiras e em
outros 16 municípios baianos
selecionados após análise de
uma base de risco, com o
objetivo de identificar ilegalidades, examinar a economicidade
dos contratos e a qualidade

do serviço prestado à população estudantil. Foram auditados, em Barreiras, 75 veículos
utilizados no transporte escolar, sendo 13 da frota própria
do município e 62 disponibilizados pela empresa contratada
para complementação dos
serviços. Também foram realizadas observações diretas em
seis das 70 rotas utilizadas
para o transporte escolar.
De acordo com o relatório
técnico, os serviços de transporte escolar em Barreiras foram objeto de licitação, na modalidade Pregão Presencial, do
que resultou a contratação da
empresa Atlântico Transporte
e Turismo Ltda., com valor
previsto de R$ 8.032.352.
Foram pagos, do início do
contrato em 2017 até o final
de sua vigência em 31/12/
2018, o valor total de R$
10.159.942,56, estando tal
valor amparado contratualmente, tendo em vista o termo
aditivo aplicado ao contrato. A
relatoria concluiu pela regularidade dos pagamentos, vez que
inexistente qualquer comprovação de que tenha ocorrido
sobrepreço ou de que não
tenha ocorrido a prestação dos
serviços contratados.
Constatou, contudo, a
ausência de controle adequado e sistemático do abastecimento dos 13 veículos da frota
própria da prefeitura, resultando na destinação de combustí-

O relatório e voto serão enviados, para conhecimento, ao MPF, já que recursos federais também são
utilizados no financiamento do transporte escolar. (Foto: Divulgação)

veis em quantidades superiores às necessidades de consumo. Foi verificado a existência
de uma diferença entre a
quantidade adquirida e consumida na ordem de 32.147
litros de óleo diesel, indicando
que as planilhas contêm dados
incompletos, o que relevou
patente a desorganização do
setor de controle interno no
acompanhamento dos abastecimentos realizados na frota
auditada. Também foram destacadas, no relatório, como irregularidades, a realização de
transporte escolar com veículos
em situação precária de funcionamento; subcontratações

sem apresentação de autorização da administração devidamente formalizada; utilização
de veículos em más condições,
principalmente quanto à segurança e acomodações; diversos
motoristas da frota terceirizada
sem atentado de curso para
condutores de transporte
escolar, em desatenção ao art.
138, V do Código de Trânsito
Brasileiro; e superlotação de
estudantes em veículos da
frota terceirizada, ficando
nítida ainda mais a deficiência
do sistema de controle interno
do Poder Executivo Municipal.
Para o conselheiro Raimundo Moreira, a falta de atuação

do controle interno para a
correção das irregularidades
apontadas, além de atestar a
má gestão municipal, coloca
em risco a integridade dos
alunos usuários do sistema de
transporte escolar do município. O Ministério Público de
Contas, em sua manifestação,
opinou pela procedência
parcial das irregularidades
apontadas no relatório de
auditoria, e sugeriu a aplicação de multa e também o
ressarcimento de valores aos
cofres municipais, com recursos pessoais dos responsáveis
pelas irregularidades. Cabe
recurso da decisão.

MDR RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM
ARACATU, CAETANOS, PLANALTO E MAIS 3 MUNICÍPIOS
Na terça (13), o Ministério
do Desenvolvimento Regional
(MDR), por meio da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Sedec), reconheceu a
situação de emergência nos
municípios baianos de Aracatu,
Boa Nova, Caetanos, Capela do
Alto Alegre, Jaguarari e Planalto, todos em razão da
estiagem. Com o reconhecimento, as localidades pode-

rão ter acesso a recursos
federais para ações de socorro,
assistência, restabelecimento
de serviços essenciais e recuperação de infraestruturas
públicas danificadas. No último
sábado (10), o governador da
Bahia, Rui Costa (PT), reconheceu a situação de emergência, também devido à estiagem, nos municípios de Caraíbas, Macaúbas e Ibiassucê.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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PREFEITURA DE CAETITÉ RENOVA FROTA DE CARROS

A Prefeitura de Caetité
renovou a sua frota de carros
com a aquisição, através de
pregão eletrônico, de 5 novos
carros. Ao todo, a prefeitura
economizou quase R$ 25 mil,
que serão destinados à melhoria dos programas sociais

como a aquisição de cestas
básicas. De acordo com a
gerência da garagem municipal,
os carros serão distribuídos
conforme as necessidades de
cada secretaria.
De acordo com o prefeito
Valtécio Aguiar (PDT), a aquisi-

PREFEITA DE CARINHANHA
RECEBE A 1ª DOSE DE
VACINA CONTRA COVID

A prefeita, de 63 anos, recebeu a primeira dose da vacina
contra a Covid-19 nessa segunda-feira (12), respeitando o
calendário determinado pelo Município. (Foto: Divulgação)

A prefeita de Carinhanha, Francisca Alves Ribeiro,
conhecida como Chica do PT, recebeu a primeira dose da
vacina contra Covid-19, nessa segunda-feira (12). A prefeita,
de 63 anos, foi imunizada com a vacina de Oxford/
AstraZeneca respeitando o calendário de imunização com
idosos acima de 60 anos. As informações são do portal
Folha do Vale.
"Viva o Sistema Único de Saúde [SUS]! Viva o SUS! E
vacina para todos!", exclamou Chica do PT, que aproveitou
ainda para reforçar o pedido para que os cidadãos respeitem
o distanciamento e evite aglomerações, já que ainda não
há vacinas para todos.

ção "proporcionará mais conforto para o trabalho dos servidores municipais que irão utili-

zar os novos veículos" e "os carros antigos, que foram sucateados pela antiga gestão, já

estavam gerando um alto custo
de manutenção, o que não é
justo com o dinheiro do povo".

GUAJERU ESTÁ ENTRE OS
MUNICÍPIOS COM MAIS PESSOAS
VACINADAS CONTRA COVID
Em matéria divulgada na
sexta-feira (09) no programa
Bahia Meio Dia, da TV Bahia,
filiada a rede Globo, Guajeru
foi destaque por está entre os
6 municípios com maior
percentual da população
vacinada com a 1ª dose da
vacina contra Covid-19.
O Município iniciou a
campanha de vacinação em 19
de janeiro e apareceu na
reportagem do Bahia Meio Dia
com aproximadamente 21% da
população imunizada com a 1ª
dose. Segundo estimativa do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o
município possui 6.646 habitantes. Conforme o painel de
vacinação da Secretaria da
Saúde da Bahia (Sesab), até às
10h deste sábado (10), Guajeru contabiliza 1.391 pessoas
imunizadas, sendo que 360
também já receberam a 2ª
dose. Esse número corresponde a 98,7% das doses que
o município recebeu para
aplicação de 1ª dose e 58,1%
para aplicação de 2ª dose.

Ao todo, 1.391 pessoas já receberam a 1ª dose da vacina,
correspondendo a aproximadamente 21% da população.

O prefeito Jilvan 'Galego'
Teixeira parabenizou todos os
profissionais de saúde envolvidos na campanha, reconhecendo o trabalho árduo dos
que atuam na linha de frente.
Galego também enfatiza que

continuará na luta por mais
vacinas, junto ao Governo
Federal e Estadual, a fim de,
em menor tempo possível,
atingir melhores percentuais
de pessoas Imunizadas no
município.

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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CÂMARA DE LIVRAMENTO: REQUERIMENTO
PARA ABERTURA DE CPI É ARQUIVADO
O presidente da Câmara
Municipal de Livramento de
Nossa Senhora, vereador
Ronilton Carneiro Alves,
arquivou o requerimento da
oposição que objetivava a
criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
com base em veiculação de
áudio no WhatsApp em que
envolvia o nome do prefeito
Ricardinho Ribeiro (REDE) e
seu filho Aécio Ribeiro.
Os vereadores de oposição, Josemar Miranda (Professor Zemar) e Márcio Alan
(Alan de Gonçalinho), cobraram a leitura do requerimento.
Já os de situação, Uilton Nunes
(Huga de Lafaiete), Aparecido
Lima (Cidão Aracatu) e Joaquim da Silva (Kinka), defenderam o arquivamento da CPI
argumentando a falta dos
requisitos legais para sua
instalação. Todos ainda afirmaram que áudio de WhatsApp
sem provas não pode ser base
para uma CPI.
Logo no início dos debates, o vereador José Roberto
Caires (Zé de Vital) pediu que

sua assinatura fosse retirada.
Com isso, o requerimento
deixou de ter um terço de
assinaturas necessárias para
sua criação. Ao final das
discussões, o presidentevereador Ronilton Carneiro

Alves elencou uma série de
argumentos que justificava o
arquivamento do pedido: "No
caso presente, o requerimento
apresentado pelos vereadores,
em nosso entendimento, não
atende o requisito de fato ou

fatos determinados e da
temporariedade, conforme
exigência do art. 58, §3º da
Constituição Federal, e com a
retirada da assinatura do
vereador Zé de Vital deixou de
ter um terço das assinaturas

necessárias para sua instalação", argumentou.
A sessão aconteceu nessa
segunda-feira, dia 13, de forma
virtual, e está disponibilizada
no canal do YouTube da
Câmara.

PREFEITURA DE GUANAMBI CONCLUI PROCESSO
LICITATÓRIO PARA COMPRA DE USINA DE ASFALTO
Foi publicado no Diário
Oficial, na última quinta-feira
(08), o resultado da licitação
para escolha da melhor proposta no modelo pregão
eletrônico, cujo objetivo é a
compra de nova usina de
asfalto destinada às obras de
pavimentação de vias do
município de Guanambi.
"Nossa produção de asfalto
depende do fornecimento
externo de massa quente de
usinas contratadas, mas agora,
com usina própria, ganhamos
autonomia para produzir",
justificou o prefeito Nilo
Coelho.
Ao todo, 6 empresas
participaram da concorrência,
tendo sido declarada vencedora a RL Equipamentos Ltda,

6 empresas participaram da concorrência. A vencedora foi a RL Equipamentos Ltda, de Goiânia (GO).
A usina de asfalto será adquirida por R$ 2.360.000. (Foto: Divulgação)

localizada em Goiânia (GO).
A usina de asfalto será adquirida ao custo de R$ 2.
360.000,00. Segundo o
pregoeiro oficial Igor Muriel
Lopes, o contrato de compra
e venda já está sendo formatado e tão logo seja dada
a ordem de compra a empresa
terá 30 dias para entregar o
equipamento.
Em nota, a Prefeitura de
Guanambi explica que "com o
novo equipamento, adquirido
com recursos próprios, a
administração municipal terá
redução de custos e maior
agilidade na produção de
asfalto, aumentando de forma
significativa o seu programa de
manutenção e asfaltamento de
ruas e avenidas."

FALE CONOSCO: (77) 9 9923-5707 ou 99962-8581 VIVO/WHATSAPP
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BAMIN GANHA LEILÃO DA FIOL E VAI RETOMAR
OBRA COM INVESTIMENTO DE R$ 3,3 BILHÕES
A Bahia Mineração S/A
(Bamin) será a concessionária
de 537km da Ferrovia de
Integração Oeste-Leste (Fiol)
no trecho ferroviário entre
Ilhéus e Caetité, na Bahia. O
resultado foi divulgado nesta
quinta-feira (08), após realização do leilão de subconcessão
na B3, em São Paulo (SP), pelo
Ministério da Infraestrutura
(MInfra), por meio da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Única a participar do leilão,
a Bamin passa a ser responsável pela finalização do
empreendimento e operação
do trecho 1, em uma concessão que vai durar 35 anos. Ao
todo serão investidos R$ 3,3
bilhões, sendo que R$ 1,6
bilhão será utilizado para a
conclusão das obras, que estão
com 80% de execução. Esses
investimentos também vão
contribuir para a criação de 55
mil empregos entre diretos,
indiretos e efeito-renda ao

longo da concessão. A expectativa é de que o trecho 1 da
Fiol entre em operação em
2025, transportando mais de
18 milhões de toneladas de
carga. Em 10 anos, esse
volume deve mais que dobrar,
superando os 50 milhões de
toneladas em 2035.
A Fiol será um corredor de
escoamento com 1.527km de
trilhos, ligando o porto de
Ilhéus, no litoral baiano, ao
município de Figueirópolis,
ponto em que ela se conectará
com a Ferrovia Norte-Sul e o
restante do país. O traçado da
Fiol 1 atravessará as cidades
de Ilhéus, Uruçuca, Aureliano
Leal, Ubaitaba, Gongogi,
Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel
Vitorino, Mirante, Tanhaçu,
Aracatu, Brumado, Livramento
de Nossa Senhora, Lagoa Real,
Rio do Antônio, Ibiassucê e
Caetité, todas na Bahia. A
ferrovia será o modal de
transporte para cargas como
minério de ferro, alimentos

O resultado foi divulgado nesta quinta (08), após realização do leilão de subconcessão na B3, pelo
Ministério da Infraestrutura (MInfra), por meio da ANTT. (Foto: Divulgação)

processados, cimento, combustíveis, soja em grão, farelo de
soja, manufaturados, petroquímicos e outros minerais.
No início das operações,
16 locomotivas e 1,4 mil
vagões estarão em operação,

dos quais, pelo menos, 1,1 mil
serão destinados ao escoamento de minério de ferro. Em
10 anos, a expectativa é chegar
a 34 locomotivas e 2.600
vagões. O Governo Federal
também trabalha nos projetos

para concessão dos outros
dois trechos: a Fiol 2, entre
Caetité e Barreiras, com obras
em andamento, e a Fiol 3, de
Barreiras a Figueirópolis (TO),
que aguarda licença de instalação por parte do Ibama.

GOVERNADOR RUI COSTA RECONHECE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA EM CARAÍBAS, MACAÚBAS E IBIASSUCÊ
O governador Rui Costa
(PT) reconheceu situação de
emergência decretada nos
municípios de Caraíbas, Macaúbas e Ibiassucê, todos
localizados no sudoeste do
estado, em razão da estiagem.
O decreto do Governo da
Bahia foi publicado na edição
deste sábado (10) do Diário
Oficial do Estado (DOE), e vale
por 180 dias. Em Caraíbas, o
decreto foi assinado na última
segunda-feira (05) pela prefeitura. De acordo com a

homologação feita pelo governo do estado, a estiagem

atinge a zona rural da cidade.
Já em Macaúbas e em Ibias-

sucê, os decretos foram assinados nos dias 22 e 26 de

março, respectivamente, pelas
administrações locais.
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RUI COSTA CRITICA DEMORA DA ANVISA EM
AUTORIZAR IMPORTAÇÃO DA SPUTNIK V: "SE FOR
NECESSÁRIO, VAMOS NOVAMENTE AO STF"
O governador Rui Costa
(PT) criticou o posicionamento
da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) na
condução do processo de
importação da vacina russa
contra Covid-19, a Sputnik V,
pelos Estados do Brasil, durante o Papo Correria, na noite
dessa terça-feira (06).
"A Anvisa convidou os
governadores do Nordeste e
do Norte do país para uma
reunião e todos, assim como
eu, estavam com uma grande
expectativa de que ela fosse
anunciar a autorização de
importação da vacina Sputnik,
que nós assinamos o contrato.
Depois de 3 horas de reunião,
com muita burocracia, chega a
informação de que eles [a
Anvisa] vão precisar ir na
Rússia para poder saber se

autoriza ou não a vacina",
explicou o governador baiano,
acrescentando ainda que
"[esta] é uma situação inadmissível, no dia que o Brasil
registra mais de 4 mil mortos
pelo coronavírus. Os brasileiros não merecem essa
conduta do Governo Federal
e de uma agência que foi
capturada pela ideologia e por
um discurso que não tem nada
a ver com a ciência e com a
vida humana. Se for necessário, a Bahia, em conjunto
com os outros Estados, irá ao
Supremo Tribunal Federal [STF]
para conseguir a liberação para
importação da vacina".
Ainda no Papo Correria, Rui
também destacou os resultados
positivos gerados pelas medidas mais restritivas implantadas
na Bahia para conter o rápido

avanço da Covid-19. "Quando
iniciamos essas medidas mais
duras, tínhamos cerca de 20 mil
casos ativos na Bahia e hoje
estamos com 13.800. É um
número ainda muito alto de
contaminação, mas representa
uma queda expressiva. Também
conseguimos reduzir a lista de
espera para leitos clínicos e de
UTI, que nos dias mais críticos,
chegou a 500 pacientes. No fim
da tarde de hoje, o número
contabilizado era bem menor,
com 120 pessoas aguardando.
Esperamos que, na próxima
semana, consigamos reduzir
esse número ainda mais, para
abaixo de 50".
A declaração foi dada durante a
edição do Papo Correria da noite
dessa terça-feira (06). (Foto:
Reprodução / YouTube Rui Costa)

BRUMADO E MAIS 12 MUNICÍPIOS RECEBEM
CILINDROS DE OXIGÊNIO DO GOVERNO DO ESTADO
O Governo do Estado está
fornecendo cilindros de oxigênio para unidades de saúde
de redes municipais que estão
atendendo pacientes com
Covid-19. Os equipamentos
estão sendo adaptados pelo
Senai Cimatec, no Cimatec Park,
para receber oxigênio medicinal. O primeiro lote com 23
cilindros foi entregue na noite
da última quinta-feira (1º)
para a Secretaria da Saúde da
Bahia (Sesab), que está distribuindo para os municípios de
Brumado, Cabaceiras do Paraguaçu, Conceição do Coité,
Carinhanha, Governador
Mangabeira, Matina, Pedro
Alexandre, Pindaí, Riacho de
Santana, São Felix do Coribe,
Sátiro Dias, Saubara e Vereda.
"Mesmo com a garantia do
fornecimento regular em todas
as unidades de saúde da rede

estadual, estamos buscando
apoiar os municípios baianos,
que estão recebendo uma
demanda muito maior deste
equipamento para as unidades
de saúde municipais. Para isso,
contamos com a expertise do
Senai Cimatec, que está fazendo
a adequação de cilindros de
gases industriais para que
possam ser abastecidos com
oxigênio medicinal", destacou o
secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.
O gerente executivo do
Senai Cimatec, André Oliveira,
explica como funciona o
processo de adaptação dos
equipamentos. "Este é um
trabalho que se inicia a partir
de um processo de identificação de cilindros industriais
que estejam aptos para ser
convertidos em cilindros de
ambientes hospitalares. Inicial-

Os equipamentos estão sendo adaptados pelo Senai Cimatec, no Cimatec Park, para receber oxigênio
medicinal. (Foto: Divulgação / Sesab)

mente, catalogamos os equipamentos e em seguida fazemos a limpeza, lixamento, pintura

e realizamos a troca de válvulas.
Depois podemos enviar para as
indústrias que vão envasar

gases hospitalares. Importante
destacar que todo esse processo foi validado pela Anvisa".
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GOVERNO DE GUAJERU REALIZA SERVIÇOS DE
MELHORIA NA ESTRADA QUE LIGA A CACULÉ

Nesta Semana, em Guajeru,
as ações de patrolamento das
vias vicinais estão concentradas na estrada que liga Guajeru ao município de Caculé e
seguem até reta final desse
trecho. O próximo trecho a
receber patrolamento será a
estrada que liga Guajeru a

Condeúba, afirma o diretor de
departamento de estrada, Zé
de Tonhão. As ações visam
melhorar o acesso da população às localidades rurais e às
cidades circunvizinhas.
Ainda conforme o departamento, "devido às condições
das estradas, o serviço exe-

O próximo trecho a receber patrolamento será a estrada que liga Guajeru a Condeúba.

cutado requer mais tempo e
dedicação do setor, pois a
meta do Governo de Guajeru

é fazer um trabalho de qualidade em todas as estradas
para que possam oferecer

conforto e segurança para
todos os cidadãos guajeruenses."

ÉRICO CARDOSO: TCM MULTA EX-PREFEITO E DETERMINA
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS POR ATRASO NO INSS
ASCO
M/T
CM
-B
A
ASCOM/T
M/TCM
CM-B
-BA
O Tribunal de Contas dos
Municípios da Bahia (TCMBA), na sessão dessa terçafeira (06), determinou a
formulação de representações
ao Ministério Público Estadual
(MP-BA) contra os prefeitos
dos municípios de Antônio
Gonçalves e Érico Cardoso,
Roberto Carlos Lima, e Érico
Cardoso de Azevedo, respectivamente, pelo pagamento de
multas e juros em razão de
atraso no recolhimento de
parcelas relativas a obrigações
com o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) no
ano de 2019. Cabe recurso
das decisões.
O prefeito de Antônio
Gonçalves terá que devolver
R$ 12.298,70 aos cofres
municipais que foram pagos
em juros e multas, além de
pagar uma multa de R$ 1,5 mil.
O prefeito de Érico Cardoso
terá que devolver aos cofres

Além do prefeito de Érico Cardoso (na foto), o TCM também puniu o prefeito de Antônio Gonçalves e
o presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga pelo mesmo motivo.

municipais R$ 9.841,33 e
pagar multa de R$1 mil. Os
conselheiros do TCM ressaltaram que o pagamento de multa
e juros só ocorre devido à
omissão dos gestores, que não
cumpriram adequadamente a
obrigação legal de repassar/
recolher as contribuições previdenciárias no prazo e montante exigidos na legislação.
Na mesma sessão, os
conselheiros do TCM também
determinaram a formulação de
representação ao MP-BA contra o ex-presidente da Câmara
de Itapetinga, vereador Valdeir
Chagas Nascimento, pelo não
recolhimento ou recolhimento
a menor de parcelas previdenciárias referentes aos
exercícios de 2015 e 2016, o
que também acarretou no
pagamento indevido de juros
e multas. Valdeir terá que
devolver aos cofres municipais
a quantia de R$ 18.530,98,
com recursos pessoais, além de
pagar uma multa de R$3 mil.
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GOVERNO DE GUANAMBI VISTORIA TERRENO ONDE SERÃO
CONSTRUÍDAS CASAS POPULARES EM MORRINHOS
Concluindo uma semana
de intensa movimentação, o
prefeito em exercício Arnaldo
Azevedo esteve, na quinta-feira
(1º), no distrito de Morrinhos,
dando prosseguindo ao trabalho do prefeito Nilo Coelho.
Acompanhado da vereadora
Miria Paes, visitou o terreno
que será adquirido pelo
município para construção de
casas populares.
A área de 20 mil metros
quadrados, equivalente a 2
hectares, servirá para sanar o
déficit habitacional na comunidade, atendendo reivindicação da vereadora Miria Paes,
que negociou pessoalmente
junto ao dono do terreno as
tratativas burocráticas para
formalizar a compra do imóvel.
Ainda em Morrinhos, o prefeito em exercício conheceu a
área onde será construído o

Nal Azevedo esteve acompanhado da vereadora Miria Paes. (Fotos: Divulgação)

PÁSCOA: PREFEITURA DE
ARACATU DISTRIBUIU
130 CESTAS BÁSICAS

novo Posto de Saúde da Família
(PSF) do distrito. "O postinho
aqui não tem mais condição
de atender dignamente o
nosso povo. Não se pode
admitir que medicação e
material de limpeza estejam
quase que amontoados no
mesmo local", denunciou a
vereadora Míria.
Arnaldo Azevedo e Miria
visitaram também a parte inicial
da obra de asfaltamento da
estrada Morrinhos a Ceraíma.
"Temos que agradecer o deputado [federal] Arthur [Maia],
sempre emprenhado em trazer
as grandes obras para o nosso
município. Juntamente com o
prefeito Nilo Coelho, haveremos de trabalhar para honrar
nossos compromissos de
campanha e dar um tratamento
com dignidade ao povo", falou
o prefeito interino.

CARAÍBAS: ALIMENTOS DO PAA
JÁ ESTÃO SENDO DISTRIBUÍDOS
ÀS FAMÍLIAS CARENTES
A Prefeitura de Caraíbas,
no sudoeste baiano, anunciou
que os alimentos adquiridos
através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
já estão sendo distribuídos
entre as famílias carentes do
município. Ao todo, são mais
de R$ 108 mil investidos na
agricultura familiar local. A
distribuição dos kits já está
sendo feita através do CRAS
(Centro de Referência em
Assistência Social) para as
famílias em vulnerabilidade
social cadastradas.

Na tarde de quinta-feira (1º), a Prefeitura de Aracatu
realizou uma distribuição de 130 cestas básicas para os
diaristas. Antes da entrega, a prefeita Braulina Lima falou
sobre a importância e o significado da páscoa para os cristãos
e depois ajudou a distribuir os alimentos. Confira abaixo no
vídeo disponibilizado pela Prefeitura, em suas redes sociais.
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LÍDER DO TRÁFICO DE DROGAS PREFEITO DE BRUMADO
DE MACAÚBAS FOI PRESO EM SP PARABENIZA MAJOR
O mandado de prisão
contra um dos líderes do
tráfico de drogas do município
de Macaúbas, no sudoeste da
Bahia, foi cumprido na última
quarta-feira (31), em São Paulo
(SP), após o Núcleo de Inteligência da 24ª Coordenadoria
Regional de Polícia do Interior
(Coorpin / Bom Jesus da Lapa)
e o 43º Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano de São
Paulo deflagrarem uma operação conjunta para capturar o
criminoso, que também é
investigado pela autoria de
homicídio.
"Ao longo de dois meses
intensos de investigações em
conjunto com a PM de São
Paulo, conseguimos prender o
traficante e homicida, que se

CABRAL PELO TRABALHO
À FRENTE DA 34ª CIPM

escondia na capital paulista.
No momento da prisão, ele
nos apresentou uma Carteira
Nacional de Habilitação falsa,
e também responderá pelo uso
de documento falso", explicou
o coordenador da 24ª Coorpin, delegado Jackson Trindade Neves, complementando

ainda que para encontrar o
criminoso, a unidade contou
com o apoio das denúncias
realizadas pela população. "O
Disque Denúncia é de suma
importância no combate ao
crime, pois reitera os laços de
confiança da polícia junto à
sociedade", afirmou.

NILO COELHO REASSUME A
PREFEITURA DE GUANAMBI
APÓS 10 DIAS AFASTADO
Depois de 10 dias afastado para cuidar de assuntos
particulares, o prefeito Nilo
Coelho (DEM) reassumiu a
Prefeitura de Guanambi nessa
segunda-feira (05), em breve
cerimônia de transição em seu
gabinete junto com o viceprefeito Arnaldo Azevedo
(DEM), conhecido como Nal.
Apesar do período afastado,
Nilo, Nal e secretários mantiveram um diálogo frequente e as
decisões tomadas sempre
aconteceram em harmonia com
todos os membros da administração.

Em seguida, Nilo reuniu
seus secretários municipais
para analisar as ações da sua
gestão, que completa 100 dias

O encontro ocorreu na sede da 34ª CIPM nessa sexta-feira (09).
(Foto: Instagram @prefeito_eduardovasconcelos)

Na sexta (09), o prefeito Eduardo Vasconcelos (PSB) esteve
na sede do comando da 34ª Companhia Independente de
Polícia Militar (CIPM), acompanhado do vereador Renato Santos,
onde parabenizou o Major Mário Cabral pelo excelente trabalho
da Companhia no enfrentamento ao contágio do novo Coronavírus (SARS-COV-2) na cidade.
Pelo instagram, Eduardo Vasconcelos revelou que "fez questão
de agradecer pessoalmente ao Major por todo empenho e
dedicação do mesmo à frente da entidade, que atua em prol da
segurança pública em toda região". O prefeito também aproveitou
para parabenizar o Major Cabral pelo seu aniversário.

no próximo sábado, ocasião
essa que deve acontecer o
anúncio de obras muito relevantes para o município.

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.

EDIÇÃO 1.290 - 1º A 15 DE ABRIL DE 2021

Jornal Tribuna do Sertão

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
CNPJ 13.676.788/0001-00
PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 003/2021, em 27 de abril de 2021 às 08h:00min para: aquisição de gêneros alimentícios (cereais, granja, laticínios, entre
outros), para atender a demanda desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa Senhora - Estado Da Bahia. O edital está
disponível no prédio da Câmara Municipal de Vereadores ou pelo e-mail: camara.livramento@outlook.com. Os demais atos
deste processo, bem como as demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede da Câmara
Municipal de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min de segunda
à sexta. Livramento de Nossa Senhora, 13 de abril de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL
PREGÃO PRESENCIAL 004/2021 - O Pregoeiro da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora realizará em sua sede
na Praça Dom Hélio Paschoal Nº 41 - Bairro Centro - deste Município de Livramento de Nossa Senhora - Estado da Bahia: PP
Nº 004/2021, em 27 de abril de 2021 às 10h:00min para: aquisição de materiais de consumo (limpeza, higiene, descartável,
utilidades domésticas, entre outros), para atender a demanda desta Câmara Municipal De Livramento De Nossa Senhora - Estado
Da Bahia. O edital está disponível no prédio da Câmara Municipal de Vereadores ou pelo e-mail: camara.livramento@outlook.com.
Os demais atos deste processo, bem como as demais informações pertinentes poderão ser obtidas presencialmente na sede
da Câmara Municipal de Vereadores de Livramento de Nossa Senhora, com horário de atendimento: 08h:00min às 13h:00min
de segunda à sexta. Livramento de Nossa Senhora, 13 de abril de 2021. GABRIEL ALVES PIRES - PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATU
CNPJ 14.105.712/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 007/2021 - OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos zero km, modelo/ano
2021, motor 1.0, destinados a Secretaria de Administração e Secretaria de Ação Social deste município de Aracatu - BA. DATA DE
ABERTURA: 20/04/2021. HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Preço por Item. 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, 07 de abril de 2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 008/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - OBJETO: Registro
de preços para futura e eventual aquisição de peças de reposição (originais ou genuínas) e serviços mecânicos (mão de obra)
destinados à manutenção de motos, veículos leves e pesados pertencentes à frota deste Município. DATA DE ABERTURA: 22/
04/2021. HORÁRIO: 08h00min. CRITÉRIO: Menor Valor 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, 07 de abril de 2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 011/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais odontológicos para atender as necessidades dos consultórios
odontológicos das Unidades de Saúde, deste Município. Entrega das Propostas: a partir de O7/O4/2O21 às O8hOO no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/O4/2O21 às O8h3O no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus
anexos estão disponíveis aos interessados nowww.comprasgovernamentais.gov.br. Informações com a Comissão Permanente
de Licitações, nos dias úteis, das O8h às 12h, de segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacao@aracatu.ba.gov.br. Aracatu. O6/
O4/2O21. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N". 010/2021 SRP - UASG: 983339 - O Municipio de Aracatu/Bahia através
do Pregoeiro Municipal torna público, a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico 010/2021, que tem como objeto é a contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de locação mensal de veículos automotores com e sem motorista, com
manutenção seguro total, visando atender às necessidades operacionais de diversas Secretarias do Município de Aracatu/BA
e Gabinete do Prefeito, deste Município, motivado em razão de necessidade superveniente de realizar modificações, ajustes
e adequações na planilha, tudo em consonância com o art. 49 da Lei n° 8.666/93, bem como com a Súmula n. 473 do STF.
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. 09/04/2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º. 012/2021 - SRP - UASG: 983339 - OBJETO: Registro de preços para
eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais de informática, destinados às diversas Secretarias deste Município.
Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/04/2021
às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br.O Edital e seus anexos estão disponíveis aos interessados nowww.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. 09/04/2021. Tobias Costa da Silva - PREGOEIRO.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º. 005/2021 - OBJETO: Aquisição de bombeadores
submerso, conjunto de bomba submerso, motores submersos e prestação de serviços de manutenção em bombas elétricas, para
atender as necessidades do sistema de abastecimento de água da zona rural deste município. DATA DE ABERTURA: 27/04/
2021. HORÁRIO: 09h00min. CRITÉRIO: Menor Valor 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 abril de 2021. Tobias Costa da Silva - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ
CNPJ 13.676.788/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 008/2021 - ID nº 866645 - 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 008/2021, tendo como objeto o registro de preços para a contratação de empresa para
o fornecimento de gêneros alimentícios, para formação de 'kits alimentares' necessários ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste Município, (conforme termo de
referência), que será realizado no dia 27 de abril de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da plataforma www.licitacoese.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, 14 de abril de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ 13.694.138/0001-80
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - A Pregoeira torna público aos interessados que se realizará
licitação; Modalidade Pregão Eletrônico nº 14/21-PA 33/21, tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de empresas para
prestação de serviços de transporte escolar para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Condeúba.
Recebimento das Propostas e Habilitação: 14.4.21 a 29.4.21 até as 8:30h, Abertura das Propostas: 29.4.21 às 8:30h, Disputa:
29.4.21 às 9h - 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° 863059 ou na integra no www.condeuba.ba.io.org.br. Divulgação dos outros atos
- Diário Oficial (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 14.4.21. Wanrléia Soares de Avelar do Nascimento - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
CNPJ 13.284.658/0001-14
AVISO ALTERAÇÃO 02 DE DATA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 - A Prefeitura Municipal de GuajeruBa, 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 ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 007/2021 do tipo MAIOR TAXA DE DESCONTO, com
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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 (cartão eletrônico com chips,
tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética - transmissão por meio de linha telefônica), para atender as necessidades da
Frota de Veículos e Máquinas Pesadas do Município para o dia 19/04/2021. JUSTIFICATIVA: Alteração do Edital, que deverá
ser publicado com as alterações na íntegra no Diário Oficial do Município. NOVA DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
até 19/04/2021, às 09:00h. Início da sessão de disputa eletrônica: 19/04/2021 às 09:15h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com
e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com a Lei
Federal nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na Modalidade Tomada de
Preços nº 002/2021 do tipo menor preço Global, para o dia 22/04/2021, às 08:30h na Sede da Prefeitura, situada à Praça Antônio
Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Contratação de empresa para prestar
serviços de engenharia na Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Vias do Município , de acordo com
as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaoguajeru@gmail.com.
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 - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI
CNPJ: 13.677.109/0001-00
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Objeto: Registro de
Preços para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para compor cestas básicas destinadas a famílias carentes,
conforme edital e anexos. Data: 22/04/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Item. 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 14:00 h de segunda a quinta e na sexta das 07:00 às 13:00
h, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 09 de Abril de 2021. João Paulo da Silva Souza- Pregoeiro.
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2021 - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural.
O presidente da CPL da PM de Jacaraci torna público que realizará chamada pública para habilitação de fornecedores de gêneros
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar/Pnae. A abertura da sessão será às 08h de 03/05/2021, no Teatro Centenário Municipal Custódia Silva de
Abreu, quando será recebida a documentação. Edital e demais atos do certame na sede e www.jacaraci.ba.gov.br. Jacaraci,
09 de abril 2021. João Paulo da Silva Souza - Presidente da CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de alimentos
para merenda escolar, conforme edital e anexos. Data: 26/04/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Item. 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 14:00 h, de segunda à sexta, site www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77)
3466-2151. Jacaraci, 12 de abril de 2021. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ 14.106.561/0001-84
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 002/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro
de Preços para futura e eventual 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 encontrase o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município:
www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 05/04/2021 à partir das 17:45h até 15/04/2021 às
08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 15/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com
e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro
de Preços para futura e eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais Descartáveis para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoese.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário
Oficial do Município: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 05/04/2021 à partir das 17:45h
até 16/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 16/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 - LICITAÇÃO COM AMPLA
CONCORRÊNCIA - O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta
cidade de Malhada de Pedras-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.106.561/0001-84, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94
Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial nº 10.024/2019, Decreto
Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº 019, de
04 de Março de 2021, Portaria Municipal nº 052, de 01 de Março de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará
realizar no dia 15/04/2021, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2021, do tipo MENOR
PREÇO Lote, com modo de disputa "ABERTO" para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para eventual
e Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Merenda Escolar, conforme objeto e demais indicações,
na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital. Secretária Municipal de Administração.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada
de Pedras-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março
de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores
alterações, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 003/2021 do tipo menor preço por Lote.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios e Materiais Descartáveis para atender
as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital, para o dia 22/04/2021.
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: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS FICA PRORROGADO até 22/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 22/04/2021, às 08:30h.
Informações: licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 - A Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba, em acordo
com Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal
nº 019, de 04 de Março de 2021, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
realização do Pregão Eletrônico nº 004/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa "aberto". OBJETO: Registro
de Preços para futura e eventual Aquisição de Medicamentos, Material Médico-Hospitalar, Material Odontológico e Testes
COVID-19 para atender as necessidades 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: www.malhadadepedras.ba.gov.br. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
de 15/04/2021 até 28/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 28/04/2021, às 08:30h. Informações:
licitacoes.malhadadepedras@gmail.com e (77) 3449-2120. Carlos Roberto Santos da Silva - Prefeito Municipal.
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