
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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Prefeitura de Barreiras amplia limpeza urbana e ação recebe adesão da população

A Prefeitura de Barreiras, através da Secretaria de Infraestru-
tura, Obras, Serviços Públicos e Transporte, vem fortalecendo 
as ações no combate às arboviroses com a intensificação de 
ações de limpeza e manutenção dos espaços públicos. Depois 
de passar pelo Residencial Boa Sorte e Ribeirão, as equipes 
se concentraram na Vila  dos Funcionários com limpeza de 
praças, recolhimento de entulhos, capina e roçagem, poda de 
árvores, varrição, desentupimento de esgotos, manutenção da 
iluminação pública e demais atividades que envolvem a lim-
peza pública. De acordo com a subsecretária de infraestru-
tura, Luzeni Santos, a ação acontecerá em todos os bairros 
e o que chamou a atenção foi o envolvimento da população, 
que aderiu aos trabalhos, colaborando no recolhimento de 
entulhos como móveis e objetos que acumulam água, restos 
de madeira, galhos de árvores, gramas ensacadas, garrafas, 
dentre outros objetos. “Essa ação é realizada pela Prefeitura 
de Barreiras diariamente através das equipes da Infraestru-
tura. Mas como forma também de combater as doenças que 
proliferam nesse período, estamos focando no recolhimento 
de entulhos como galhos de árvores, grama ensacada, móveis 
velhos, recipientes que acumulam água, que não são restos 

de construção, e por isso a colaboração da população é muito 
importante. Também estamos realizando a troca de lâmpadas 
queimadas nas ruas, praças e dando continuidade à manu-
tenção dos espaços públicos, permitindo ambientes limpos e 
eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, 
causador da dengue, zika e chikungunya”, pontuou Luzeni. 
Na Vila dos Funcionários, dona Mônica Moreira, morado-
ra da Rua Dr Heitor Bastos, participou da ação. Para ela é 
fundamental essa manutenção dos espaços públicos limpos 
e uma oportunidade de jogar entulhos e objetos que já não 
utilizam mais no lixo. “Acordei bem cedo para fazer a limpeza 
em frente a minha residência, aproveitei e joguei fora uma 
televisão velha que já estava quebrada e ocupando espaço há 
muito tempo. Essa ação é muito importante e desperta em nós 
o senso de pertencimento, de zelo com nosso bairro e com a 
nossa cidade que está cada dia mais bonita e cada morador 
precisa participar de ações como essa”, comentou. Conforme 
cronograma da Secretaria de Infraestrutura, sexta-feira (19) e 
sábado (20), o mutirão da limpeza estará no bairro Flamengo. 
E na próxima semana, a ação se concentrará nos bairros Jar-
dim Vitória, Arboreto I e II e no bairro São Francisco. 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021 

 
O Pregoeiro do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, nomeado pelo Decreto nº 
12/2021 de 18 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, após análise e 
julgamento da proposta de preço e documentações de habilitação, em conformidade com a 
Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e nas disposições 
do Edital do Pregão Presencial/SRP nº. 002/2021, o Pregoeiro procedeu a devida 
adjudicação do processo licitatório para prestação de serviços no fornecimento de 
passagens para o transporte rodoviário coletivo no atendimento ao Fundo Municipal de 
Saúde e demais Secretarias, conforme Edital e anexos, as empresas: Jotamar Comercio 
de Peças e Transportes Rodoviários Ltda, CNPJ. 14.378.830/0001-61, o Lote 01, no 
valor total de R$ 502.992,00, Lote 02, no valor total de R$ 146.400,00, Lote 03, no valor 
total de R$ 13.999,50, Lote 04, no valor total de R$ 14.899,90, Lote 06, no valor total de R$ 
67.200,00, Lote 07, valor total de R$ 54.298,20, Lote 08, no valor total de R$ 20.399,16, 
Lote 09, no valor total de R$ 15.067,90, Lote 10, no valor total de R$ 5.160,00, Lote 12, no 
valor total de R$ 12.999,80 e Lote 13, no valor total de R$ 21.000,00. Totalizando R$ 
874.416,50 (oitocentos e setenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta 
centavos), e a empresa Viatran - Viação Transbrasília Ltda, CNPJ. 01.604.069/0001-97, 
o Lote 05, no valor total de R$ 193.800,00 e Lote 10, no valor total de R$ 45.500,80. 
Totalizando R$ 239.300,80 (duzentos e trinta e nove mil e trezentos reais e oitenta 
centavos). Total Geral R$ 1.113.317,30 (um milhão cento e treze mil trezentos e dezessete 
reais e trinta centavos). 
 

Serra Dourada – Bahia, 18 de março de2021. 
 

Roney Robson dos Santos Flores 
Pregoeiro 

Decreto nº 12/2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 004/2021 

 

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

será realizada Sessão Pública para recebimento de propostas para a Contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de locação e manutenção preventiva e corretiva, 

parametrização de software e treinamento de pessoal do sistema web de contabilidade pública, 

sistema web de folha de pagamento e recursos humanos, portal do servidor (contracheque 

online), sistema web de patrimônio público e sistema de frota da Câmara Municipal de Luís 

Eduardo Magalhães/BA. Data: 02/04/2021, 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, 18 de março de 2021. 

SABRINI GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 
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Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cotegipe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PJEBBJHQBHNTL1966XB9VA

Quarta-feira
17 de Março de 2021
2 - Ano  - Nº 1452

Portarias
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2117 

 
 

AVISO 

JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2021 

 

O Município de Baianópolis comunica aos interessados que, em face dos elementos constantes no 

Processo Administrativo de n.º 32/2021, em especial a manifestação do pregoeiro, decidiu por 

conhecer, porque tempestivo, para ao final OPINAR PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS 

RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO interposta pela empresa WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS 

LTDA. CNPJ nº 32.481.523/0001-93 – Técio de Andrade Bezerra – Pregoeiro – Baianópolis/BA, 

18 de março de 2021. 
 
 
 
 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Baianópolis

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: U7H146Z4EHKS/Q5HAIBV0W

Sexta-feira
19 de Março de 2021
2 - Ano VI - Nº 966

Atos Administrativos
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