
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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Espaços públicos da zona rural de Barreiras recebem higienização

A Prefeitura de Barreiras vem dando continuidade à 
agenda de limpeza e desinfecção de ambientes exter-
nos e internos onde a proliferação do novo Corona-
vírus pode ocorrer, assim como a infestação do mos-
quito Aedes Aegypti. Na última semana, as equipes da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Servi-
ços Públicos e Transporte passaram pelas comunida-
des do Barrocão de Baixo e Cima, Mucambo e Arraial 
da Penha. Além de praças e pontos de ônibus das lo-
calidades rurais, as áreas de drive-thru para vacinação 
onde foram instalados banheiros químicos, também 
recebem a aplicação da solução de limpeza. “Com o 
apoio da equipe de limpeza e do caminhão-pipa, esses 

locais são higienizados com um produto desinfetante, 
bactericida e que não oferece riscos à saúde. Esse é 
um reforço importante na luta contra o novo Coro-
navírus, principalmente nos locais onde a circulação 
de pessoas é maior”, explicou a subsecretária de in-
fraestrutura Luzeni Santos. Barreiras segue uma ro-
tina desde o início de 2021 que alia a limpeza urbana 
e rural, com maquinário, roçagem, capina e remoção 
de entulho com a aplicação de produtos específicos de 
higienização nas feiras livres, áreas de passagem e per-
manência de consumidores, pedestres, assim como 
nas unidades de saúde. Essas ações intensificam o en-
frentamento à pandemia do novo Coronavírus.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 012/2021 

 

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

público que será realizada Sessão Pública para recebimento de propostas para Aquisição de 

materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as necessidades desta Câmara 

Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. Data: 20/05/2021, 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, 04 

de maio de 2021. SABRINI GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 

          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 de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os 
interessados que realizará a seguinte Licitação: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. Objeto: Contratação de empresa do ramo alimentício, para 
fornecimento de produtos que irão compor o Kit Merenda, destinados aos alunos da rede de ensino 
fundamental deste Município. Abertura no dia 14.05.2021, às 10:00 horas. Os interessados poderão ler e 
obter o Edital e seus anexos, juntamente com o Termo de Referência, na sala de Licitações e Contratos 
da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José Alves nº 11 - Brejolândia-Ba, das 8:00 
às 12:00 hs, ou através do diário oficial do Município site http://www.brejolandia.ba.gov.br/. Informações 
fone (77) 3656-2147 – Edézio Nunes Bastos – Prefeito Municipal. Em 03 de maio de 2021.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 001/2021 no dia 19/05/2021 às 09:00h. Tendo 
como Objeto: obra de Reformas das Escolas Municipais no Município de Cristópolis-Ba. Este edital está disponível na sala da 
CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de solicitação por escrito e pelo site www.cristopolis.ba.gov.br. 
Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal.  
Cristópolis – Ba, 03 de Maio de 2021.  
 

Alex da Silva Rabelo  
Presidente da CPL. 
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Terça-feira, 04 de maio de 2021 | Edição Nº 996 | Caderno I

 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2021 

 
##TEX  Prefeitura  Municipal  de  Wanderley  ‐  BA,  por  seu  pregoeiro  nomeado  pelo  decreto  nº.  068/2021  comunica  aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº. 014/2021, no dia 17 de maio de 2021, às 09:00h, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para aquisição de peças e Prestação de serviços mecânicos especializados, 
destinados a manutenção das motos: NXR BROS 160 ANO 2019, NXR BROS 150 ANO 2011, NXR BROS 150 ANO 2008, CG 
FAN 125 ANO 2011, CG FAN 125 ANO 2009, CG TITAN 125 ANO 2002, XLR 125 ANO 2002, objetivando atender as demandas 
da Administração Municipal. Edital completo na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, centro, Wanderley – BA e 
nos sites http://wanderley.mtransparente.com.br/, : www.bll.org.br. Maiores informações pelo tel: (77) 3626‐1122 ou e‐mail: 
licitaçoeswanderley@gmail.com. 

##DAT Wanderley ‐ Bahia, 04 de maio de 2021. 
 
##ASS André Bento Pereira de Souza 
##CAR Pregoeiro Municipal 
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ESTADO DA BAHIA 
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CNPJ: 13.913.140/0001-00 
 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO

 

AVISO DE ABERTURA – CONVITE N.º002/2021 – Objeto: Contratação de empresa 
para aluguel de Tendas, para atender os Feirantes na praça Leo Braga, de acordo com 
as recomendações da vigilância sanitária, conforme descrito nas especificações anexas 
ao Convite. Abertura: 11.05.2021, as 09:00horas. Editais/Informações: Maisa Cristiane 
Neves de Almeida – Presidente da Comissão de Licitação – Telefone: (77)3484-2148.

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 29PTQEMVWPOR0SFFJ0JXYW
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