
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.
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CAPS I realiza Oficina da Cidadania
A programação acontece todas às quartas-feiras à tarde com temas diversificados.

Habitualmente às quartas-feiras acontecem a Oficina da 
Cidadania no CAPS I e no encontro desta semana foi re-
alizada uma programação especial para as mulheres, com 
temáticas apresentadas por convidadas que levaram infor-
mações que contribuem para o bem estar e qualidade de 
vida das participantes. A Oficina da Cidadania, também 
conhecida por Roda de Conversa, é uma ferramenta tera-
pêutica com instrumento de cuidado e promoção da saú-
de mental, que amplia a autonomia e o protagonismo dos 
participantes. “É um momento de troca de experiências e 
socialização que auxiliam na reabilitação dos usuários por 
meio dos cuidados com a sua saúde mental”, pontuou o 
responsável técnico, Márcio Oliveira. Dona Iolanda parti-
cipa do CAPS junto com sua filha e não perde uma Roda 
de Conversa. “Gosto muito de estar ali junto com cada uma 
das pessoas que se dedicam naquele momento para intera-

gir com a gente. Sou muito grata por está participando e me 
sinto bem, pois cada pessoa que está ali precisa ouvir algo 
que mude sua história de vida”, disse Iolanda Bispo Dias. As 
participantes ouviram sobre a importância do tratamento 
psíquico e da saúde mental no cotidiano e também sobre a 
Covid-19 e a importância das medidas protetivas. Momen-
to em que a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, 
Kahianny Silva, alertou “que o momento ainda é de muito 
cuidado para todos”. Em seguida, a secretária de saúde Lei-
la Serpa, falou sobre o mês da mulher e destacou a campa-
nha Março Lilás. “Neste mês temos o Dia Internacional da 
Mulher e também um importante movimento de conscien-
tização do público feminino sobre a saúde. É o momento 
de discutir sobre a prevenção e combate ao câncer de colo 
de útero”, disse a secretária, que enfatizou o atendimento 
das equipes de saúde nos Postos de Saúde, para esclareci-
mento de dúvidas. “Prevenir é uma das mais importantes 
ações para combater o câncer de colo de útero entre as mu-
lheres com idade entre 25 e 64 anos e em caso de dúvidas, 
podem procurar os Postos de Saúde, nossos profissionais 
estão à disposição”, concluiu. Para a senhora Nélia Ferreira, 
os assuntos abordados são interessantes e contribuem para 
o aprendizado. “Esse projeto tem ajudado muito as pessoas 
que participam, os profissionais que tem ido lá tem levado 
assuntos muito interessantes. Pessoas que chegam tristes e 
abatidas, por conta dos problemas e dificuldades que têm 
enfrentado no dia a dia, saem sorrindo, se alegrando, a gente 
ensina e aprende com as experiências dos outros. É um lu-
gar que tem sido um refúgio para essas pessoas”, ressaltou. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2021 

 

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, torna público que 

será realizada Sessão Pública para recebimento de propostas para contratação dos Serviços 

de Locação Mensal dos Softwares de Gestão do Processo Legislativo e Legislação, a 

fim de atender as necessidades desta Câmara Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA. Data: 31/03/2021, às 08:30 h. O edital está disponível através do link 

https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/, podendo também ser solicitado de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 no Setor de Licitações,  assim como através do e-mail 

licitação@cmlem.ba.gov.br. Luís Eduardo Magalhães – BA, 17 de março de 2021. SABRINI 

GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 
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Município de Coribe 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

 
AVISO DE LICITAÇÃO – ADIAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO N.º 

022/2021. 
 

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 
8.666/93, fará realizar pregão eletrônico para futuras e eventuais aquisições de medicamentos 
industrializados destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Coribe – Bahia, cuja abertura estava prevista 
para o dia 25/03/2021 às 09hs00min, foi adiada para o dia 29/03/2021 às 09hs00min. O edital completo 
encontra-se na sede desta Prefeitura, na Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: (77) 3480.2120/2130, e 
no sítio www.coribe.ba.gov.br e www.comprasnet.gov.br - UASG 926606. 
 
Coribe - Bahia, 17 de março de 2021. 
 
Gesandro Soares de Carvalho 
Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através da Comissão Permanente de Licitação, após emissão do 
Convite a três empresas do ramo, vem comunicar aos demais interessados que realizará a seguinte Licitação: 
 
CARTA CONVITE Nº 003/2021. Objeto: TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, 
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa Especializada nos 
serviços de Obra e Engenharia, para Prestação de Serviços com Reformas dos PSFs das Comunidades de 
Mamonal, Santa Luzia e Mombaça, Reforma do CRAS, e Requalificação do Hospital Municipal Nivaldo Severo 
de Oliveira na Sede do Município, conforme descriminações e especificações contidas no edital e seus 
anexos da CC 003/2021. 
 
Abertura no dia 23.03.2021, às 10:00 horas. 
 
Os interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos, juntamente com os projetos básico, somente na 
sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José Alves nº 11, 
e no endereço eletrônico do diário oficial do Município site http://www.brejolandia.ba.gov.br/..  
Mais Informações no e-mail cpl.pmb.ba@gmail.com. 
 
Brejolândia/Ba, 15 de março de 2021 - Gelson C. dos Santos – Presidente CPL/PMB/BA 
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