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Reeleição da UPB: Terence Lessa fará parte 
da diretoria na chapa de Maria Quitéria

Após exaustivas reuniões da direção do PT, o prefeito de Iboti-
rama, Terence Lessa, até então pré-candidato a disputar à pre-
sidência da União das Prefeituras da Bahia (UPB), e também o 
Prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado,  foram orientados 
pelo partido a retirem seus nomes da disputa pela presidência. 
Terence concorrerá agora a uma vaga no Conselho Fiscal da cha-
pa encabeçada por Maria Quitéria, prefeita de Cardeal da Silva 
que tenta a reeleição.
Terence Lessa já vinha sendo sondado há algum tempo por 
grandes lideranças políticas do estado, onde entraria na dispu-
ta como nome de consenso para evitar um racha na entidade já 
que Maria Quiteria (PSB) e Ricardo Machado (PT) são da base 
governista e estão em fase de colisão. Terence recebeu inúmeros 
apoios e aguardava um posicionamento principalmente da base 
governista para se posicionar, inclusive várias lideranças da opo-
sição baiana e mais precisamente com apoios de várias partes da 
Bahia, se consolidou como um potencial candidato.
Na última quinta-feira (07), Terence Lessa conversou com Ma-
ria Quiteira e se deslocou para Salvador e onde ouviu inúmeras 
lideranças estaduais e após um entendimento ficou acertado que 
disputará uma vaga no Conselheiro Fiscal na chapa de reeleição 
da atual presidente.
Segundo o Prefeito Terence Lessa, “Houve uma conversa com 
várias lideranças baianas e eu já tinha afirmado que não dispu-
taria uma eleição para separar a UPB e que só colocaria o meu 
nome se houvesse um consenso e um chamado para ocupar este 
cargo desta magnífica entidade. Já existia um dialogo muito tem-
po atrás e achamos por bem, formar uma chapa que faça a UPB 
avançar ainda mais, por isso, decidimos que devemos apoiar Ma-
ria Quitéria para reeleição, visto que podemos ajudar de outra 
forma!”, disse ele.
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Marcio Jiovane Matiazi, CPF Nº 635.416.539-49, torna público 
que está requerendo à Secretaria de Agricultura, Desenvolvimen-
to Econômico e Meio Ambiente – SADEMA, a Licença de Opera-
ção para agricultura de sequeiro, localizada na Fazenda Murilo I e 
Fazenda Murilo II, na Estrada Linha do Ouro, KM 30, Zona Rural 
de Riachão das Neves-Ba.

Marcio Jiovane Matiazi
Proprietário

O Sr. Marcio Jiovane Matiazi, na busca da melhoria contínua das 
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está compro-
metida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os im-
pactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a preser-
vação das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-
sitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sis-
tema 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, dis-
ponibilizando às partes interessadas informações sobre seu de-
sempenho 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 colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

Marcio Jiovane Matiazi 
Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

Buritirama: Assistência Social promo-
ve dinâmica e palestra com gestantes

A Prefeitura de Buritirama, através da Secretaria 
de Assistência Social, promoveu duas dinâmicas de 
grupo organizadas pelo Psicólogo Antônio Andra-
de Neto, no auditório do CRAS, com as gestantes da 
comunidade, com o objetivo de desenvolver a auto-
estima e compreender o sentimento de importância 
e valor que uma pessoa tem em relação a si própria e 
uma maior interação entre o grupo.
Após a atividade foi oferecido um breakfest às par-
ticipantes.

Vaga Eng. Civil Barreiras
12 anos formado
Experiência fiscalização e planejamento
Currículos: abmcdourado@gmail.com

O Hospital do Oeste abre seleção para as funções 
de:

COZINHEIRO
JARDINEIRO

Pré-requisitos:
Ensino médio completo
Experiência na função
Bom relacionamento Interpessoal
Pontualidade, responsabilidade e dedicação

Os interessados devem entregar o currículo até 
a sexta-feira, 16/01, para o email: curriculo.ho@
irmadulce.org.br

01 VAGA
CHURRASQUEIRO
Experiência
CONFEITEIRO
Sexo: Feminino
Experiência em confeitaria
CASEIRO
Homem com experiência em gado e dirigir trator
COZINHEIRO GERAL
Sexo: Masculino
Fazenda
MONTADOR DE MÓVEIS
Experiência
TÉCNICO AGRÍCOLA
Experiência
VENDEDOR INTERNO
Experiência em pneus
10 VAGAS
SERVENTE DE OBRAS
Experiência em obras

Vagas do SineBahia

CLASSIFICADOS



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Barreiras, 14 de janeiro de 2015 Página 03



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 04Barreiras, 14 de janeiro de 2015

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 001/2015. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 001/2015 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CONSTRUTORA CYNTIA LTDA ME, inscrita 
no CNPJ nº 07.675.811/0001-31, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total Global de R$ 629.395,20 (seiscentos e 
vinte nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), por apresentar proposta com o menor preço Global para execução do 
objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações 
expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, 
lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 
Brejolândia - Bahia, 12 de janeiro de 2015. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Tomada de Preço nº 002/2015. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 002/2015 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CRR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 10.805.686/0001-41, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total Global de R$ 
345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), por apresentar proposta com o menor preço Global para execução do 
objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações 
expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, 
lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital. 
 
Brejolândia - Bahia, 12 de janeiro de 2015. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 


