
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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Santa Rita: Profissionais de educação participaram da 7ª Edição da Olimpíada de Língua 
Portuguesa

Com o tema “O lugar onde eu vivo” professores de Língua Portuguesa trabalharam a literatura do município.

A 7ª Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa reuniu no 
dia 16, professores do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, 
que trabalham com a disciplina de Língua Portuguesa nas 
escolas municipais de Santa Rita. A ação é uma iniciativa 
do Itaú Social com coordenação técnica do CENPEC. Nes-
te ano, o tema “O lugar onde eu vivo”, proporcionou traba-
lhar textos dos gêneros literários como poema, memórias 
literárias, crônicas, documentário e artigo de opinião. De 
acordo com a coordenadora da Olimpíada de Língua Por-
tuguesa em Santa Rita, Elza Cilene Brandão, a formação foi 
mais um momento importante para a educação. “Durante 
a formação os profissionais da educação conheceram de 
modo claro e com explicações necessárias sobre o tema, 
instrumentos e o passo a passo para desenvolvimento do 
projeto. Com mediações criativas e de referência literária, a 
literatura do município foi destacada”, disse Elza. A poesia 
teve seu momento especial com declamações e homena-
gens aos autores literários de Santa Rita de Cássia - Ma-

ria Fernanda, Carla Lopes, Helder Bomfim e o professor 
Ivando, que abrilhantaram o evento ao declamarem poe-
mas e poesias, relatando contos de vivência em momentos 
emocionantes. Os mesmos foram homenageados pela co-
ordenação do evento. A professora Maria Divina Medra-
do Brandão também foi homenageada, com um recital da 
poesia do poeta Raimundo Corado, com participação da 
equipe pedagógica que realizou apresentações e a entrega 
de um quadro. In Memoria a professora Laurita Ribeiro da 
Cunha foi homenageada pelos trabalhos prestados à edu-
cação. A secretária de educação Martha Líria recitou uma 
poesia de sua autoria, na qual retrata a educação em tempos 
atuais ressaltando o grande desempenho dos docentes nas 
inovações e metodologias aplicadas nas aulas e, agradeceu 
a presença de todos como também a colaboração e a re-
alização dos trabalhos do primeiro trimestre, enfatizando 
a importância desta formação para melhoria da educação.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 026/2021 

 

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

será realizada Sessão Pública no Plenário para recebimento de propostas para a Contratação de 

empresa especializada no fornecimento e confecção de materiais gráficos, para atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães-BA. Data: 02/08/2021, às 

08:30h. O edital está disponível no 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, 19 de julho 

de 2021. SABRINI GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 023/2021 

 

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

será realizada Sessão Pública no Plenário para recebimento de propostas para a Contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 

117 (cento e dezessete) aparelhos de ares condicionados, instalados no edifício sede da 

Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, incluindo o fornecimento de materiais, 

peças, gás, lubrificantes necessários para a execução do objeto. Data: 04/08/2021, às 08:30h. O 

edital está disponível no 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, 19 de julho de 2021. 

SABRINI GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 
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 PREFEITURA MUNICIPAL  DA  BARRA              

Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra- Bahia 

 
 
 
 

 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0071/2021 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - Nº. 005/2021; TIPO: Menor Preço Global; 
OBJETO Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
engenharia elétrica na Requalificação Urbana da Avenida Ruy Barbosa na sede do 
Município da Barra/BA. Credenciamento das empresas: dia 05/08/2021às 09h00; 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, da Prefeitura Municipal da Barra, à Av. 
02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra- Bahia; Local de 
Retirada do Edital:  na PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA - BA, no endereço 
acima ou no endereço eletrônico licitacao@barra.ba.gov.br. 
 
 
 

BARRA, BA – 20 de julho de 2021 
 
 
 

Eufrásia Janaina de Oliveira Cunha 
PRESIDENTE 

DECRETO 193/2021 
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Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000                                                                                   
Telefones: 77 3480.2120 - 3480.2130 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

 

ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE CORIBE  

 

Município de Coribe 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2021. 

 
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 para Contratação de pessoas físicas ou jurídicas para a locação de 01(um) 
ônibus para transporte de pessoas da agricultura familiar do Município de Coribe, abertura no dia 30/07/2021 
às 14hs00min. O edital completo encontra-se na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. 
Informações: (77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br. 
 
Coribe - Bahia, 19 de julho de 2021. 
 
Gesandro Soares de Carvalho 
Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Coribe

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8UGATBUOB4B8XMSM5ISRFQ

Terça-feira
20 de Julho de 2021
2 - Ano  - Nº 3220
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