
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Ano XX  Nº 5441     Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    11 de Março de 2021

Zé Cocá toma posse na UPB e define vacina e INSS como prioridades
O novo presidente da UPB é prefeito de Jequié, no sudoeste baiano e substitui o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa, 

Eures Ribeiro.

O novo presidente da União dos Municípios da Bahia 
(UPB), Zenildo Brandão, conhecido como Zé Cocá, 
tomou posse na manhã desta quarta-feira (10), e uma 
cerimônia virtual com a participação remota dos pre-
feitos, senadores, deputados e do governador da Bahia, 
Rui Costa. Zé Cocá é prefeito de Jequié, no sudoeste 
baiano e substitui o ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa, 
Eures Ribeiro. No discurso de posse o presidente des-
tacou as dificuldades vividas pelos municípios baianos 
e elencou como prioridades do movimento municipa-
lista da Bahia a busca pela vacina e uma solução para o 
parcelamento da dívida previdenciária dos municípios. 
Segundo ele, em meio à crise atual as prefeituras baianas 
estão tendo os recursos sequestrados para o pagamen-
to da dívida existentes há décadas. “Os municípios de 
pequeno porte têm vivido um grande problema com o 
parcelamento do INSS. Muitos estão com o FPM [Fun-
do de Participação dos Municípios] zerado. Se não hou-
ver um parcelamento urgente, de 240 meses, os muni-

cípios vão quebrar, independente de auxílio”, apontou o 
gestor. O novo presidente da UPB também afirmou que 
reunirá os consórcios públicos da Bahia para discutir a 
compra da vacina contra o coronavírus. “Nossa maior 
luta agora será a busca da vacina”, disse ao ressaltar que 
fará o diálogo com o governador Rui Costa para buscar 
a imunização da população baiana. Zé Cocá citou ain-
da a necessidade da aprovação do aumento de 1% do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o apoio 
financeiro para recomposição de perdas orçamentárias. 
Como líder municipalista, Zé Cocá ressaltou que 70% 
dos municípios baianos são de pequeno porte e preci-
sam de apoio. Ele se dirigiu ao governador Rui Costa, a 
quem disse que quer firmar uma parceria para ajudar as 
prefeituras com projetos de engenharia. Também falou 
à Assembleia Legislativa, na figura do presidente Adolfo 
Menezes, que contará com apoio dos deputados esta-
duais para defender o repasse dos royalties do petróleo 
do estado aos municípios. “Vou trabalhar de manhã, de 
tarde e de noite. Junto com nossos líderes políticos va-
mos construir uma Bahia mais forte”. Por fim, o prefeito 
de Jequié agradeceu a confiança dos prefeitos e pregou a 
unidade do movimento. “Esse ato faz parte de um mo-
mento altamente democrático”, reforçou, saudando a ar-
ticulação para a composição de uma chapa única, com 
representação pluripartidária e de prefeitos das diversas 
regiões do estado. Também assumem o mandato para o 
biênio 2021-2022 a nova Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal da entidade, conduzidos por aclamação, uma vez 
que o pleito contou com uma única chapa.
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Secretaria Municipal de Ação Social intensifica atendimento a população de Santa Rita

Os atendimentos da Secretaria Municipal 
de Assistência Social e da Casa do Bolsa es-
tão sendo realizados na sede localizada na 
Rua Castro Alves, em frente ao Hotel Scala.
O funcionamento acontece de segunda a sexta, 
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00hs, com 
uma equipe de profissionais prontos para orien-
tar a população e atendê-los por meio de políticas 
públicas do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) - Atendimento Social, Benefício Eventual, 

emissão de Carteira de Identidade, informações 
sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS e emissão de Certificado de Dispensa de 
Incorporação – CDI ou Certificado de Reservista.
Na Casa do Bolsa a população pode ser atendida 
com ações referentes ao Programa Bolsa Família – 
inscrição e atualização do Cadastro Único, impres-
são de folha resumo,  cadastro e recadastramento do 
Bolsa Família, informações sobre ID Jovem, orien-
tações sobre Tarifa Social e Atendimento Social.
“A Secretaria de Assistência Social é de suma 
importância para nosso município, uma vez 
que temos um grande número de famílias que 
vivem em situação de vulnerabilidade socioe-
conômica e temos o dever de assegurar seus di-
reitos através de políticas públicas efetivas. Esse 
é o nosso papel na construção de uma socieda-
de mais justa e igualitária”, pontuou o secretário 
de assistência Social, Gilson Oliveira de Souza.
É obrigatório o uso de máscaras no local e todas 
as outras medidas de prevenção contra a Co-
vid-19. Telefone para contato (77)9.9867-5002.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ESTADO DA BAHIA 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera. 
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br 

 

Diretoria de Licitações e Contratos - Rua Joé Ramos de Anchieta nº 187 - Bairro Jardim Primavera. 
Telefone (77) 3628-9000 - e-mail: licitacao@pmlem.ba.gov.br 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2021 

 

             A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, torna público, a licitação 

modalidade: Pregão Presencial nº 017/2021 – Processo Administrativo nº 122/2021 

objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

implantação de sinalização semafórica, grupos focais veiculares com indicador de tempo 

e diversos dispositivos de sinalização eletrônica nas Ruas e Avenidas do Município de 

Luís Eduardo Magalhães – BA.  Tipo: Menor preço/lance global.  Data da Sessão: 23 de 

março de 2021, às 09h00minh (horário de Brasília). Local: Sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Luis Eduardo Magalhaes, com sede na Rua José de Anchieta nº 187, Bairro 

Jardim Primavera. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser retirados no endereço citado 

e/ou no portal da transparência do município, no seguinte endereço eletrônico: 

https://portaldatransparencia.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/.  

 

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 10 de março de 2021.  

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial - Decreto nº 027/2021 
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Prefeito Zito Barbosa participa de reunião com Governador e cobra ampliação de leitos de UTI para 
região Oeste

O prefeito de Barreiras e presidente do Consid, Zito 
Barbosa, vice-presidente e prefeito de Santa Rita de 
Cássia, Zezo Aragão, juntamente com o vice-prefeito 
de Barreiras, Emerson Cardoso, o secretário de saúde, 
Melchisedec Neves e a subsecretária Jamile Rodrigues, 
participaram da reunião programada pelo governador 
da Bahia, Rui Costa. Em pauta, foi discutido o cum-
primento dos decretos e protocolos de combate à Co-
vid-19 estabelecidos desde o início do mês e vigentes 
em todo estado. A reunião via videoconferência acon-
teceu pela plataforma Zoom e teve a participação de 
21 municípios. Dentre os questionamentos levanta-
dos, o governador falou das medidas restritivas, como 
o toque de recolher e a crescente ocupação de leitos.  
Na oportunidade, o prefeito de Barreiras apresentou o 
boletim atualizado do quadro epidemiológico no mu-
nicípio e a atual ocupação de leitos. Atualmente, a re-
gião Oeste conta com 30 leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva no Hospital do Oeste (HO) e o município de 
Barreiras contratou 10 leitos de UTI junto à Americas 

Health Especialidades, no Hospital Central, totalizan-
do 40 leitos na cidade. Desses, 35 estão ocupados com 
pacientes de Barreiras, de municípios da macrorre-
gião Oeste e de outras regiões da Bahia que estão sen-
do encaminhados pelo Estado. Diante deste quadro 
preocupante, Zito Barbosa questionou ao governador 
a necessidade de abrir novos leitos de UTI, uma vez 
que a cidade e a região estão na iminência de chegar 
a 100% de taxa de ocupação dos leitos. A proposta 
do prefeito de Barreiras é que o Governo do Estado 
amplie de imediato mais 10 leitos de UTI no Hospital 
Central. “O município de Barreiras tem realizado um 
amplo trabalho de prevenção desde o início da pande-
mia, além de ações contínuas de combate à prolifera-
ção do vírus com higienização, testagem e busca ativa 
de casos positivos, o município adotou importantes 
medidas de retaguarda implantando em parceria com 
o Estado e a iniciativa privada, o Pronto Atendimen-
to Coronavírus, no Hospital Municipal Eurico Dutra, 
com 35 leitos hospitalares que atende toda região Oes-
te, além disso, contratamos com 10 leitos no Hospital 
Central, exclusivos para Barreiras. Contudo, desde o 
início deste mês o HO tem recebido pacientes de todo 
Estado da Bahia e embora a taxa de pacientes de Bar-
reiras ser baixa tanto na clínica médica, como na UTI, 
estamos preocupados com a crescente ocupação de 
leitos de UTI, dessa forma, solicitamos ao governador 
que tome medidas para contratar mais leitos de UTI 
no município” pontuou Zito Barbosa. O governador 
Rui Costa sinalizou na reunião interesse na solicitação 
do prefeito de Barreiras, afirmando que irá avaliar a 
possibilidade desses novos contratos junto à Secreta-
ria de Saúde do Estado da Bahia.
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