
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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Com a presença do legislativo, Secretaria de Educação de Barreiras realiza auditoria 
interna do Processo Seletivo Simplificado

Após a conclusão da etapa de inscrição e entrega de 
documentos para o Processo Seletivo Simplificado 
da Prefeitura de Barreiras, a Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer, por meio da comissão esta-
belecida, está realizando a auditoria interna dos dados 
lançados no software de inscrições. O funcionamen-
to do sistema do Portal Educanet foi explicado pelo 
assessor técnico da Secretaria, Aparecido Freitas, e 
para acompanhar o procedimento nesta sexta-feira, 
19, foi convidada a Comissão de Educação da Câma-
ra de Vereadores, tendo comparecido apenas o vere-
ador João Felipe Lacerda. O processo de auditagem 
seguirá ao longo da semana e segundo a secretária de 
educação, Cátia Alencar, caso haja interesse de mais 

membros do legislativo ou entidades em acompanhar 
o procedimento, basta comunicar à comissão. Foram 
ofertadas mais de 700 vagas na área de educação, para 
a qual se inscreveram 8.753 pessoas. “O resultado da 
análise curricular é feito por três trios de avaliadores 
e lançado em forma de nota, o que estamos fazendo 
hoje é conferir se o resultado estabelecido no sistema 
está de acordo com o conteúdo dos envelopes que fo-
ram entregues pelos candidatos. Até o momento não 
encontramos nenhuma divergência nos resultados 
apresentados por meio do Portal Educanet”, explicou 
Cátia Alencar. Segundo o presidente da Comissão de 
Educação da Câmara de Vereadores de Barreiras, João 
Felipe Lacerda, essa foi uma oportunidade de acom-
panhar de perto o andamento dos trabalhos para 
conclusão do processo seletivo e constatar a transpa-
rência e licitude da etapa de avaliação dos candidatos. 
“Vejo aqui um trabalho árduo e muito bem organi-
zado pela Secretaria Municipal de Educação. Ficamos 
muito felizes, é um momento em que muitas pessoas 
sonham em ingressar no mercado de trabalho, que 
confiam nesse processo, e constatamos aqui que é 
legítimo. A Secretaria está de parabéns e convidare-
mos mais vereadores para acompanharem, caso haja 
dúvidas ou questionamentos”, pontuou o vereador.
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AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 

 
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna-se publico, que no período de 23/03/2021 a 06/04/2021, 
quando ocorrerá, às 09:00hs, a primeira sessão de julgamento, observado sua vigência de 
um ano, na Rua Duque de Caxias, s/n, Serra Dourada – Bahia, CEP. 47.740-000, Sala de 
Licitações, serão recebidos os envelopes para habilitação dos interessados no 
Credenciamento nº 002/2021, tendo como objeto a contratação de serviços médicos-
hospitalares e enfermeiros para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme 
anexos. 
 

O Edital na integra encontra-se no sítio www.serradourada.ba.gov.br / Diário Oficial 
do Município. Mais informações na Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço 
acima mencionado e/ou pelo telefone (77) 3686 2079 no horário das 08:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
 

Serra Dourada, Bahia, 18 de março de 2021. 
 

Edivaldo Reis Santos 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRATA DE LICITAÇÃO  
 

A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, por intermédio de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 098 de 26 de fevereiro de 2021, torna 
público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO ao Aviso de Licitação do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021, derivado do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 
032/2021, contendo a seguinte alteração: ONDE SE LÊ: “02 de abril de 2021”; LEIA-SE: “06 
de abril de 2021”. Assim, a nova data para a realização da Sessão de Pregão Presencial fica 
definida para 06/04/2021, às 08:30 horas (horário local). Todos os demais termos e condições 
estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados. Luís Eduardo 
Magalhães, Bahia, 19 de março de 2021. SABRNI GONÇALVES CAMPOS, Pregoeira. 
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PORTARIA Nº 055/2021, de 18 de Março de 2021. 
 
 
"Nomeia Coordenadora do 
SAMU e dá outras 
providências".  

 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE COTEGIPE, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, com base e em consonância com a Lei Orgânica Municipal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art.1º - Fica nomeada a senhora Alianne Santana Lopes Lima, portadora do CPF: 

031.839.775-75 e COREN-BA: 543.462 para o cargo de Coordenadora do SAMU, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. 

Art.2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
 
 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE. 

 
 

Cotegipe, em 18 de Março de 2021. 
 
 
 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES 
Prefeita Municipal 

 
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cotegipe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W0U5IUJ/J2HWYGBDXS3MRW

Sexta-feira
19 de Março de 2021
2 - Ano  - Nº 1455

Portarias
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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 

 

 

 

 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2021 

 

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

modalidade: Pregão Presencial nº 015/2021 – Processo Administrativo nº 103/2021 

objetivando o Registro de Preços para aquisição parcelada de Gás GLP (Gás Liquefeito 

de Petróleo) visando atender às necessidades de todas as Secretarias e órgãos vinculados 

á Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. Tipo: Menor preço/lance por 

lote.  Data da Sessão: 8 de abril 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, 19 de março de 2021.  

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial - Decreto nº 027/2021 
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