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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Brejolândia e Prefeitura
Municipal de Serra Dourada zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

Pregão Presencial 002/2009

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado
da Bahia, torna público a licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 002/2009 que receberá
propostas para aquisição de dois tanques de
resfriamento de leite para este Município, atendendo
o pactuado no Contrato de Repasse nº 0199371-
73/2006/MDA/CAIXA, conforme Edital e anexos,
no dia 15/09/2009 às 14:00 horas. Leis nº.10.520/
2002 e 8.666/1993 e demais normas
complementares. O Edital na integra poderá ser
lido e obtido na Rua Maria Mendes da Silva, 612 /
Sala de Licitações – Serra Dourada – Bahia – CEP.
47.740-000. Mais informações pelos telefones nº
(77) 3686-2079 e 3686 2385 no horário das 08:00
às 14:00 horas. Serra Dourada – Bahia, 20/08/
2009. Edivaldo Reis Santos – Pregoeiro.

Tomada de Preço nº 021/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado
da Bahia, torna público a licitação na modalidade
Tomada de Preço nº 021/2009 que receberá
propostas para execução de obras e serviços
na construção de dois abrigos para instalação
de tanques de resfriamento de leite neste
Município, atendendo o pactuado no Contrato
de Repasse nº 0199371-73/2006/MDA/CAIXA,
conforme Edital e anexos, no dia 15/09/2009 às
09:00 horas. Lei nº 8.666/1993. O Edital na
integra poderá ser lido e obtido na Rua Maria
Mendes da Silva, 612 / Sala de Licitações –
Serra Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000. Mais
informações pelos telefones nº (77) 3686-2079
e 3686 2385 no horário das 08:00 às 14:00
horas. Serra Dourada – Bahia, 20/08/2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

AVISOS DE LICITAÇÕES

Tomada de Preço nº 022/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada,
Estado da Bahia, torna público a licitação
na modalidade Tomada de Preço nº 022/
2009 que receberá propostas para execução
da ação Melhoria Habitacional para
Controle da Doença de Chagas atendendo
o pactuado no TC/PAC-0669/07, conforme
Edital e anexos, no dia 16/09/2009 às 10:00
horas. Lei nº 8.666/1993 e demais normas
complementares. O Edital na integra poderá
ser lido e obtido na Rua Maria Mendes da
Silva, 612 / Sala de Licitações – Serra
Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000. Mais
informações pelos telefones nº (77) 3686-
2079 e 3686 2385 no horário das 08:00 às
14:00 horas. Serra Dourada – Bahia, 20/08/
2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

COMUNICADO
Douglas Daniel de Domenico, empregador da Fazenda Mariana

II – Situada em Roda Velha, município de São Desidério-Ba, CEI:

500200053485, INSCRIÇÃO: 059.609.308.EP.Comunica e faz saber a

quém conhecer o Sr. Cleiton Nepomuceno Diniz, portador do CTPS:

008364 série: 00023/PI.Que trabalhou nesta empresa de 25 de julho

de 2008 a 11 de agosto de 2009. O ex funcionário, após desligamento

da função em que exercia, não compareceu para a homologação da rescisão

contratual de trabalho. Ficando o mesmo ciente de que deverá comparecer

à sede da empresa para que seja finalizado os procedimentos legais

assegurados pela CLT.

           Douglas Daniel de Domenico, empregador.

                 Barreiras, 20 de agosto de 2009.

Harald Kudiess, CPF 331.959.430-
34 torna público que está requerendo
ao Instituto do Meio Ambiente – IMA
a Licença de Operação de
Agricultura de Sequeiro, localizada
nas Fazendas Shalon I, Shalon II,
Shalon III e Shalon IV, cito a Rodovia
BA 349, Km 29,8, Zona Rural,
Correntina-Ba

Harald Kudiess, CPF 331.959.430-34

Política  Ambiental
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, faço saber aos que o presente virem ou dele

tiverem conhecimento, que no dia 08 de setembro de 2009, no horário das

08h00min às 17h00min, será realizada na Sede do Sindicato dos Servidores

Municipais de Barreiras-BA / SINDSEMB, situada na Travessa 19 de maio,

n.º95, centro, nesta cidade de Barreiras – Estado da Bahia, telefone (77)

3612- 2198 e 8817-1846, a ELEIÇÃO para composição da Diretoria Executiva,

do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do SINDSEMB, bem como

dos seus respectivos suplentes para o triênio 2010 a 2012. Este Edital será

divulgado em jornais de circulação local e intermunicipal, como também, na

sede deste sindicato, no mural da Prefeitura de Barreiras-BA, mural das

Secretarias, Departamentos e pelo endereço: http:/www.sindsemb-ba.com.br.

Ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Registro de Chapas,

de acordo com as previsões Estatutária e o Regimento Interno das Eleições

do SINDSEMB. O requerimento para o registro de chapa deverá ser

acompanhado de todos os documentos exigidos no Regulamento Eleitoral,

devendo ser assinado por todos os componentes da chapa, que será dirigido

ao Presidente da Comissão Eleitoral. A secretaria do SINDSEMB funcionará

das 15h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, onde se encontra a

disposição dos interessados, pessoa habilitada para o atendimento, prestação

de informações concernentes ao Processo Eleitoral e fornecimento do

correspondente recibo. A Comissão Eleitoral julgará os pedidos de impugnação

de candidatura no prazo de 48 horas, após o encerramento das inscrições,

divulgado o resultado de sua decisão; que caberá pedido de reconsideração,

observando os mesmos prazos ali fixados. Até 24 horas após o encerramento

das inscrições a Comissão Eleitoral procederá ao sorteio da ordem de

colocação das chapas para o Processo Eleitoral. Caso haja a inscrição de

apenas uma única chapa, a Comissão Eleitoral prorrogará o prazo para

novas inscrições por 10(dez) dias corridos, no caso de não existirem novas

chapas inscritas, ou as que se inscreverem não cumprirem os requisitos

previstos em Estatuto e Legislação pertinente a Comissão Eleitoral declarará

eleita à chapa inscrita que cumpriu os requisitos legais. Havendo votação,

será declarada vencedora a chapa que obtiver a maioria dos votos dos

votantes presentes, em caso de empate, entre as chapas mais votadas, será

realizada nova eleição no prazo de 03 semanas, limitando a eleição as chapas

em questão.

                             Barreiras – Bahia, em 21 de agosto de 2009.

Márcia Rasia Figueiredo

Presidenta da Comissão Eleitoral
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ATOS OFICIAIS EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL N.º 002/2009

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis - Ba, comunica
aos interessados que no dia 02 de Setembro de 2009, às 09:00h, realizar-
se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de
BEM DE CONSUMO COMBUSTÍVEL (GASOLINA), para
manutenção de veículos da Câmara Municipal de Cristópolis. Maiores
informações constam no edital, que estará disponível na sala da C.P.L,
no horário das 08:00 às 12:00 h, e poderá ser solicitado através do E-
mail: pmcrist.cpl@primeisp.com.br. Ou através de seu site
www.cristopolis.ba.io.org.br. Maiores informações na sala da Comissão
Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da
Sede da Prefeitura Municipal de Cristópolis - Ba.
Cristópolis - Ba. 21 de Agosto de 2009.

________________________________________
Márcio Miranda de Souza

Pregoeiro
Designado pela Portaria nº 019/2009

De 02 de Janeiro de 2009

A Fazendas Shalon I, Shalon II, Shalon III e Shalon IV, cito a
Rodovia BA 349, Km 29,8, Zona Rural, Correntina-Ba de
propriedade de HARALD KUDIESS, na busca da melhoria
contínua das ações voltadas para o meio ambiente,
asseguram que está comprometida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o
meio ambiente através da prevenção da poluição,
administrando os impactos ambientais de forma a torná-
los compatíveis com a preservação das condições
necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais
requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através
de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as
atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e
revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa,
disponibilizando às partes interessadas informações sobre
seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta;

A DIREÇÃO

POLÍTICA  AMBIENTAL

DECRETO N° 022 DE 20 DE AGOSTO
DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições Decreta a delimitação
do Perímetro Urbano da cidade com os seguintes
limites:
I – Tem como ponto inicial o Riacho Brejo Velho
(longitude: 43.974968; latitude: 12.481677),
seguindo pelo Riacho Brejo Velho até a
Coordenada (longitude: 43.956183; latitude:
12.486333), desta forma segue em linha reta até
o encontro da antiga estrada para o cemitério
com a estrada para o Pé do Morro (longitude:
43.964658; latitude: 12.489818), deste segue
em reta até o ponto inicial.
II – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA,
em 20 de agosto de 2009

Edézio Nunes Bastos
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Brejolândia


