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O governador Jerônimo discursa em Santo Amaro

DISCURSO Governador exaltou papel histórico do Estado nas lutas pela independência contra dominação portuguesa

Jerônimo reitera combate à fome na Bahia
DANTE NASCIMENTO
E JOÃO GUERRA

O governador da Bahia Je-
rônimo Rodrigues (PT), du-
rante sua fala em Santo Ama-
ro, ontem, na solenidade que
marcou a retomada do Mi-
nha Casa, Minha Vida fez sua
falasedirigindoaopresiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), relembrando que por
duas oportunidades “a Bahia
participou ativamente da in-
dependência do Brasil”.

“A primeira, em 1823, no
nosso 2 de Julho, lutamos até
que o último português dei-
xasse o País. Passado os du-
zentos anos, novamente, no
dia 2 de outubro, presidente,
e depois no dia 30 de ou-
tubro, o Brasil viu novamen-
te uma construção da inde-
pendência do Brasil e a Ba-
hia participou de forma ati-
va disso”, disse em referên-
cia às eleições em de 2022.

Jerônimo falou também
queoatorealizadonacidade
do Recôncavo Baiano é re-

presentativo para a Bahia e
para o Brasil, porque atende
às necessidades da popula-
ção que não tem acesso a
bens e serviços. “Muita gen-
te como eu, só vim assistir à
televisão quando eu tinha 17
anos, quando eu nasci não
tinha luz, não tinha água,
não tinha televisão. Eu tive
que me mudar para a cidade
grande para conhecer o que
era uma televisão”.

O petista lembrou do com-
promisso do governo federal
e da sua gestão no combate à
fome e se dirigiu ao ministro
do Desenvolvimento, Assis-
tência Social, Família e Com-
bate à Fome, Wellington Dias
(PT) apontando que “não ar-
redará o pé” até queessa mis-
são seja cumprida.

“É triste quando uma pes-
soa acorda de manhã e não
tem o que botar no seu prato
e no de seus filhos. Nós não
vamos arredar o pé enquan-
to todos os brasileiros ainda
não puderem acordar de ma-
nhã e tenha o que botar no

prato de seus filhos. Ô, Wel-
lington,quemtemfome,não
dorme, quem tem fome, não
sonha”.

O governador baiano des-
tacou ainda a importância
de um programa como o

MCMV para o povo brasilei-
ro.

“Casa própria é um am-
biente onde reside o amor da
família, a cada ano que passa,
nós somos formados pela
educação dos nossos pais. O

ambiente mais sagrado é a
casa. O Estado brasileiro é de-
vedor de habitação de qua-
lidade. E o senhor [Lula] volta
com esse programa. Nós va-
mos ajudar neste mutirão da
casa própria, do combate à
fome e da geração de empre-
go. É por isso que nós temos
que trabalhar dia e noite. O
tempo é pouco, mas pode ter
certeza, presidente, esse povo
que está aqui hoje, o povo de
Santo Amaro, representando
todo o Brasil, também pode
ter certeza que estaremos
nessemutirãopelopaísepar-
ticipando desse projeto”, se
comprometeu Jerônimo.

Infraestrutura viária
Ainda ontem, pela manhã, o
governador acompanhou o
ministro dos Transportes,
Renan Filho, em visita à Fei-
ra de Santana para a entrega
de um complexo de viadu-

tos na BR-116, no trecho que
liga a cidade a Serrinha.

Na ocasião, Renan Filho
anunciou que o governo fe-
deral irá aplicar R$ 1,6 bilhão
em 2023 na Bahia para re-
cuperar e fazer a manutenção
de rodovias e que a expec-
tativa é que até outubro deste
ano o projeto para o trecho da
obra do eixo leste já esteja
contratado. O ministro ainda
adiantou que o governo es-
tuda uma concessão para um
anoviárioaindamaiordoque
o projeto vigente.

Jerônimo afirmou que o in-
vestimento em mobilidade é
uma prioridade para sua ges-
tão. "Quando me encontrei
com o presidente Lula, no dia
27 de janeiro levei três pe-
didos para o desenvolvimen-
to da Bahia e um deles foi
mobilidade. Ponte Salva-
dor-Itaparica,aFerroviaOeste
Leste e as rodovias", disse.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2022: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ESCRITÓRIO E PAPELARIA), PELO
PERÍODO DE 12 MESES, PARA O ANO DE 2023, PARA AS UNIDADES DO SESC

BAHIA NA CAPITAL E INTERIOR. ABERTURA: 27 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 13H30MIN.
O Edital está disponível a partir de 15/02/2023, através do Site: www.sescbahia.com.br, Link
“Licitações”, bem como no Portal de Compras do SESC Bahia, no endereço: www.compras.
sescbahia.com.br. Salvador, 15 de fevereiro de 2023. Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de MACAJUBA torna público aos interessados que
se realizará a licitação: Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2023. Tipo: Menor Preço. Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAS E UNIFORMES PARA
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MACAJUBA. Sessão de Abertura: 01/03/2023,
às 08:30h. Local da Sessão: https://bnc.org.br. Informações: telefone: (74) 3259 2126.; Luciano
Pamponet de Sousa – Prefeito.

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001-2023 – Menor Preço Global. Abertura: Dia 02/03/2023, às 09
horas. Objeto: Reforma da quadra poliesportiva no bairro Nova Brasília. Os interessados poderão obter informação e
o Edital no site http://www.ibirapua.ba.gov.br ou sede da Prefeitura Municipal, à Praça Lourival P. Barros, s/nº, Centro -
Ibirapuã - Bahia, tel. (73)3011.0850, das 8 às 12 h. Geovana S. Azevedo Correia – Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATACA
CNPJ N: 13.658.158/0001-03

PREGÃO PRESENCIAL 003, 004, 005/2023 (SRP)
O Pregoeiro Oficial de Arataca torna público aos interessados que realizará licitação tipo MENOR PREÇO
POR LOTE na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 (SRP), objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO. Data: 28/02/2023 às 08:00h; PREGÃO PRESENCIAL 004/2022 (SRP), objeto: AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Data: 28/02/2023 às 11:00h; PREGÃO PRESENCIAL 005/2022 (SRP),
objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. Data: 01/03/2023 às 09:00h. Local: sede da PMA.
Edital: https://www.arataca.ba.gov.br/site/editais. ARATACA-Bahia, 13/02/2023.PAULO CESAR CAMPOS
DE OLIVEIRA-Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ N: 14.105.704/0001-33

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1-2023
A CPL da Prefeitura Municipal de Brumado realizará licitação dia 02/03/2023, às 09:00 (nove horas),
em sua sede, visa à aquisição material elétrico, destinado a manutenção da rede elétrica das Escolas
Municipais em Tempo Integral. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição no endereço eletrônico
https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/e na sede da Prefeitura Municipal de Bru-
mado, situada na Praça Coronel Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado/BA, Sala da Comissão Permanente
de Licitação – CPL. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Dia-
rioOficial. Francielle Barreto Nascimento – Pregoeira – Tel. (77) 3441-8781. O Edital pode ser solicitado,
ainda, através do e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ N: 13.927.819/0001-40

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/2023/SMS
A COPEL da Secretaria Municipal de Saúde torna público a CV nº 001/2023/SMS. Objeto: Contratação
de empresa especializada para execução dos serviços de AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itinga do Município de Lauro de Freitas - BA.
Abertura de Proposta: 08/03/2023, às 09h (Horário de Brasília - DF). O Edital encontra-se disponível
nos endereços eletrônicos http://www.licitacoes-e.com.br. ou http://transparencia.laurodefreitas.ba.gov.
br/index.php?url=licitacoes/editais. Lauro de Freitas, 14/02/2023, Euzeilda Gomes Oliveira Salles – Pre-
sidente/SESA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO ANTONIO
CNPJ N: 13.678.008/0001-53

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de parale-
lepípedos destinados à pavimentação de vias públicas deste Município, conforme descrição do Anexo I do edi-
tal. Abertura 06/03/2023, às 08:30hs, Edital na íntegra pelo site www.riodoantonio.ba.gov.br. Fone: (77) 3470-
2189. Critério: Menor Preço Global. Rio do Antonio, 14 de fevereiro de 2023. Gerson de Souza Ribeiro. Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2023 - Objeto contratação de pessoas físicas e jurídicas para forneci-

mento de café da manhã para atender às necessidades deste município. Data final para credencia-

mento/Início da sessão: 30/03/2023 às 12:00hs. Edital disponível em: http://www.portaliop.org.br/

diariopref/?id=3112. Maria Teresa Correia dos Santos da Silva - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO DOURADO
PA 251/22. DISPENSA DE LICITAÇÃO 79/2022. Objeto: fornecimento de óleo lubrificante para os veículos,
caminhões e maquinas. DL251/22-01 - Contratado: COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI, CNPJ/MF
35.795.587/0001-57. 1º ADITAMENTO AO CONTRATO DL251/22-01. Prorroga-se os prazos previstos, por 06
meses, mantendo seus efeitos a partir de 31/12/22, tendo como novo termo final o dia 30/06/23. Para a nova
vigência contratual o valor global do contrato será mantido sem qualquer reajuste. Assinatura: 14/12/22. João
Dourado/Ba, 14 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2023. Menor preço por ítem. PA 85/23. Objeto: Aquisição de Sistema de Digitalização
DR Com Estação Portátil e Impressora Dry Para Raio-X Digital, para uso no Hospital Municipal. Acolhimento das
propostas: a partir das 8h do dia 15/02/23 até 8h do dia 28/02/23. Abertura: às 8h do dia 28/02/23. Sessão
pública: às 9h30 do dia 28/02/23. Edital: http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/
diario ou www.licitacoes-e.com.br, nº 987113 ou e-mail: compras.saogabriel@gmail.com. Informações: de 8h
às 12h, na CPL, Praça Largo da Pátria, 132. São Gabriel/Ba, 15/02/23. Cleverson G.G. Oliveira. Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2023-SRP Abertura: em
01/03/2023 às 08:00h:00min Nº 985286 Objeto: seleção de propostas destinadas aquisição de pedra britada
9,5mm 3/8, pedra britada 17mm 5/8, pedra 0 a 70 (marroada), pedra alterada/ cascalho e paralelepípedo granitico,
para uso na fabricação de artefatos de argamassa e concreto da produção fabril e uso nos canteiros de obras
situados nos bairros da Cidade De Nazaré – BA, e especificações técnicas do Termo de Referência, na modalidade
Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos. O Edital
encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e
no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel.
075 3636-2711. Nazaré, 14/02/2023. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira

Prefeitura Municipal de Nazaré
CNPJ 13.797.188/0001-92

A CPL torna público que será realizado: Pregão Eletrônico do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02,
subsidiada a Lei Federal 8.666/1993 PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2023-SRP Abertura: em 01/03/2023 às
08h:00min Nº 986093 Objeto: Seleção de propostas destinadas aquisição parcelada, futura e eventual de
gêneros alimentícios destinados ao atendimento ao Programa de Alimentação Escolar das escolas da Rede
Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2023, de acordo com as quantidades e especificações técnicas do
Termo de Referência, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, conforme especificações
constantes do Edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponíveis no Portal da Transparência (http://
pmnazare.transparenciaoficialba.com.br/diariooficial e no www.licitacoes-e.com.br). Informações podem ser
obtidas pelo e-mail licitanazareba@gmail.com ou pelo Tel. 075 3636-2711. Nazaré, 14/02/2023. Sibele Borges
Ribeiro Morais Caldas. Presidente/Pregoeira


