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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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Unidade Básica de Saúde Albert Sabin 
muda de endereço

Dircom

A partir desta segunda-feira (23), os atendimentos da 
Unidade Básica de Saúde Albert Sabin estão sendo rea-
lizados na nova sede da unidade, na Rua Floriano Pei-
xoto, 152, Centro de Barreiras, antigo prédio da Kami-
zetta. O espaço foi reformado e adaptado para atender 
os usuários dos bairros Loteamento São Paulo, Ribeirão, 
Recanto dos Pássaros e Centro.
A unidade de saúde funciona com clinica médica, pe-
diatria, procedimentos clínicos e de enfermagem, sala 
de curativos e distribuição de medicamentos. O horá-
rio de funcionamento é das 7:30 às 11:30 e das 13:30 
às 17:30h, de segunda a sexta-feira, com agendamento 
prévio no próprio local.

Omaior produtor de grãos do Norte e 
Nordeste completa 53 anos

Para comemorar o 53º aniversário do próspero município de 
São Desidério, a Prefeitura do município, através da secretaria 
de Cultura Esporte e Lazer, organizou uma semana com extensa 
programação festiva e cultural, com início em 21 e término no 
dia 28 de fevereiro.  ... Pág.. 03
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

Comarca de Barreiras - 3ª Vara de Feitos de Rei de 
Cons. Cível e Comerciais Fórum Tarcilo Vieira de 
Melo - CEB - Centro Empresarial Barreiras, Rod. 
BR 020/242 - Km 0, n° 31 - Lot. do Comércio, Vila 

Rica - CEP 47807-510, Fone: 77 3611-3970, 
Barreiras-BA  -  E-mail: a@a .com 

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO 
Processo nº: 0002492-21.1999.8.05.0022  
Classe - Assunto: Monitória - Contratos Bancários  
Autor: Banco do Brasil S/ A 
Réu: Otaviano Ramos Moreira 
Prazo: 20 
Citando(a)(s): Otaviano Ramos Moreira, CPF 
149.516.901-44, brasileiro. 
Valor do Débito: R$ 98.761,30. Data do Cálculo: 
23/11/2009. Por intermédio do presente, a(s) 
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste 
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo 
epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, 
efetuar (em) o pagamento do principal, acessórios, 
honorários advocatícios e despesas processuais. 
Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à 
penhora de bens do executado. O executado poderá 
opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da 
citação. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente 
edital, o qual será afixado no local de costume e 
publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na 
forma da lei. 
Barreiras (BA), 05 de Maio de 2014. 
Juiz de Direito: José Luiz Pessoa Cardoso 
Escrivã/Diretora de Secretaria: Albeny da Costa 
Santos 

A K. DE J. SILVA EPP.,  Inscrita no CNPJ/MF sob n°: 17.266.129/0001-70, 
localizada na RUA GILBERTO BEZERRA, 51, AP: 101, bairro MORADA NOBRE, 
Barreiras – BA, que realiza a atividade de CARVOEJAMENTO, na busca da 
melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que 
está comprometida em:
Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente atra-
vés da prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais de for-
ma a torná-los compatíveis com a preservação das condições necessárias 
à vida;
. Atender à legislação ambiente vigente aplicável e de mais requisitos subs-
critos 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 desempenho em meio ambiente;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colaboradores, para 
que atuem de forma responsável e ambientalmente correta.

A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL
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‘ABANDONO DE EMPREGO’

PDCA Engenharia, estabelecida na Av. Araucária nº 305, 
Shopping Marggiore, Sala 133, Água Claras-DF, inscrita no 
CNPJ sob n° 14.712.743/0001-07, declara que o contrato de 
trabalho com o Sr. MOACIR GOMES PEREIRA, portador da 
CTPS 6596182 Série 0040/BA, foi extinto desde 24/12/2014, 
por justa causa aplicável ao trabalhador, por abandono de 
emprego, na forma do artigo 482, letra ”I”. da CLT.”

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

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

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 005/2015. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão presencial nº. 005/2015–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CHARLES PEREIRA DE SOUZA – ME, CNPJ nº 
07.387.032/0001-30, vencedora do Lote único, com o valor total global de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), por apresentar 
proposta com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela 
Equipe de Apoio 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, 11 de fevereiro de 2015. 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 007/2015. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, levando em consideração que não houve RECURSOS, e nem 
manifestação de interpor, HOMOLOGA o procedimento Licitatório Pregão presencial nº.  PP 007/2015–CPL/PMB/BA às Licitantes 
vencedoras, as Empresas AMAURI PEREIRA DE CASTRO ME vencedora do lote 02 com o valor final de R$ 131.728,50 (cento e 
trinta e um mil, setecentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), CLEITON OLIVEIRA ITACARAMBY – ME, vencedora do 
lote 01 com o valor final de R$ 101.581,00 (cento e um mil quinhentos e oitenta e um reais) e a empresa OSCAR PEREIRA 
CAMPOS - ME, vencedora do lote 03 com o valor final Global a quantia de R$ 220.204,40 (duzentos e vinte mil duzentos e quatro 
reais e quarenta centavos), por apresentarem propostas com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação 
e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio 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, 11 de fevereiro de 2015. 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 008/2015. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão presencial nº.  PP 008/2015–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa LUMAVI TRANSPORTES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 13.689.257/0001-44, com o valor total resultante da soma dos 02 (dois) lotes, a quantia estimada de 
R$ 1.321.400,00 (um milhão trezentos e vinte um mil e quatrocentos reais), por apresentar proposta com o menor preço por lote para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio 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, 11 de fevereiro de 2015. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 
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Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Vereadores de Santana 

CNPJ. 16.430.381/0001-89 
 

 
 

Extrato de Contrato 
 
Contrato nº 005/2015 
 
Contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de Santana e o Sr. Jorge Luiz Figueiredo Cavalcante, Técnico em 
Contabilidade, CRC/BA nº 100717,. Objeto prestação de Serviços Técnicos Especializados de 
Assessoria e Consultoria contábil a serem prestados á Câmara Municipal de Santana – Estado 
da Bahia. Valor R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil  e setecentos reais) dividido em 11 (onze) 
parcelas mensais de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)Dotação orçamentária: 
01.01.000 – Câmara Municipal de Vereadores; 2.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara; 
3.1.9.0.34.00.00 – Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ; Fonte 
00. Santana Bahia, 02 de Fevereiro de 2015. José Angélico de Jesus – Presidente. 
 
 
 
 
 

Estado da Bahia 
Câmara Municipal de Vereadores de Santana 

CNPJ. 16.430.381/0001-89 
 

 
 

Extrato de Contrato 
 
Contrato nº 006/2015 
 
Contrato de prestação de serviços que fazem entre si, de um lado a Câmara Municipal de 
Vereadores de Santana e Valnei João de Macêdo ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob 
o nº 17.432.853/0001-03,. Objeto prestação de serviços técnicos especializados de assessoria, 
alimentação e acompanhamento do sistema integrado de Gestão e Auditoria – SIGA, 
assessoria no Sistema de Recursos Humanos e Controle Interno da Câmara Municipal de 
Santana – Estado da Bahia. Valor R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) dividido em 
11 (onze) parcelas mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Dotação orçamentária: 
01.01.000 – Câmara Municipal de Vereadores; 2.001 – Manutenção dos Serviços da Câmara; 
3.3.9.0.39.00.00 – Outros serviços de terceiros pessoa juridica; Fonte 00. Santana Bahia, 02 de 
Fevereiro de 2015. José Angélico de Jesus – Presidente. 
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Texto e fotos: Jayme Modesto

Para comemorar o 53º aniversário do 
próspero município de São Desidério, a 
Prefeitura do município, através da secre-
taria de Cultura Esporte e Lazer, organi-
zou uma semana com extensa programa-
ção festiva e cultural, com início em 21 e 
término no dia 28 de fevereiro.
As comemorações teve início no sába-
do (21), com a inauguração de 8 km de 
pavimentação asfáltica, no povoado de 
Morrão, melhorando assim, a infraestru-
tura do povoado que é um dos principais 
pontos de encontro de turistas nos finais 
de semana.
No domingo, (22), às 05 horas da manhã, 
a população sãodesiderense foi desper-
tada com uma alvorada pelas principais 
ruas da sede. Às 07hs, uma missa campal 
na Praça Abelardo Alencar, às 08hs, um 
momento cívico com hasteamento das 
bandeiras e execução dos hinos nacional 
e do município na mesma Praça. Na sequ-
ência, por volta das 08h30min, o tradicio-
nal Rally Masculino de Bike.
Nesta segunda-feira, (23), às 19 horas, o 
público prestigiará uma sessão de cinema 
na Praça Abelardo Alencar.
Já na terça-feira (24), durante todo o dia, 
haverá lançamento e entrega dos cartões 
postais do museu municipal, no próprio 
Museu Olavo Pereira dos Santos e a par-
tir das 19 horas, acontecerá a 7ª edição do 
projeto Clube da Leitura com o lançamen-
to do livro, ‘O lugar onde vivo’, na bibliote-
ca Municipal Dom Ricardo Weberberger.
Quarta-feira, (25) tem mais descontração. 
A partir das 19 horas, na Praça Abelardo 

Alencar, apresentação de dança e entrega 
dos certificados do curso de  dança e na 
sequência, o público assistirá apresenta-
ção de peça teatral, encenada pela Cia de 
Teatro Trakinus.
Na quinta-feira, (26), a população terá 
uma tarde de lazer, por volta das 17 horas, 
na Praça Abelardo Alencar.
A programação festiva dos 53 anos do ani-
versário de São Desidério, encerra no fim 
de semana com o grande festival musical 
‘Canta e Encanta’. Na sexta-feira, (27), 
acontecerá a primeira fase do concurso e 
no sábado, o público conhecerá os vence-
dores do 1º, 2º e 3º lugar. As duas fases do 
concurso acontecerá na Praça Abelardo 
Alencar.
Terra do desenvolvimento
São Desidério no Oeste da Bahia, distante 
860 km de Salvador é o maior produtor 
de algodão do Brasil. No ranking nacio-
nal, o município detém o título de maior 
produtor de algodão e lidera a produção 
de grãos do norte/nordeste brasileiro. O 
município se destaca ainda pelos encantos 
e belezas, atrativos estes, indescritíveis aos 
olhos de quem conhecem.
São Desidério desponta no cenário nacio-
nal como um novo e promissor roteiro tu-
rístico. Pessoas de vários lugares do Brasil 
e até mesmo de outros países visitam os 
atrativos turísticos locais, um lugar para 
quem gosta de contato direto com a na-
tureza.
O município detém um potencial turísti-
co que se configura em 146 grutas cata-
logadas entre elas, o Buraco do Inferno 
com 4 km de extensão e uma depressão 
de cerca de 60 metros e 300 de diâmetro, 

nove sítios arqueológicos, cavernas com 
inscrições e pinturas rupestres. O maior 
lago subterrâneo do Brasil, denominado 
Lago do Cruzeiro, que possui uma das 
maiores bacias hidrográficas do nordeste 
rica em biodiversidade com 24 rios pere-
nes, entre estes, a nascente do Rio Grande, 
o principal afluente da margem esquerda 
do Rio São Francisco. Cachoeiras e lagos, 
paredões rochosos com até 40 metros de 
altura favoráveis a prática de rapel e tiro-
lesa, trilhas ecológicas e fenômenos natu-
rais, como o do Sumidouro, onde se forma 
uma espécie de piscina natural na qual a 
água sobe e desce num ritmo marcado 
pela própria natureza, denominado sifão.

Mensagem do Prefeito

“O dia de hoje tem um brilho festivo que 
resguarda em teu seio acolhedor o nos-
so povo lutador, que é formado por uma 
mistura de credos e de ideologias diver-
sas! Porém, o que nos une numa comu-
nhão de irmãos: é você São Desidério! A 
nossa mãe terra, a nossa cidade encanta-
dora que hoje completa os seus 53 anos 
de história e que guarda na sua memória 
a luta dos seus desbravadores, dos seus 
construtores, dos seus filhos e filhas ama-
das, dos seus heróis encantados e aqueles 
que vivem no anonimato, que através de 
muitas lutas e resistências trouxeram para 
este povo com amor, suor e muita labuta, a 
construção de suas histórias marcada pelo 
brilho de muitas vitórias! Eu sou grato a 
Deus por fazer parte da história desta lin-
da cidade Parabéns são Desidério!” prefei-
to Demir Barbosa.

São Desidério: o maior produtor de grãos do Norte e Nordeste 
completa 53 anos
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Quinta-feira, 19 de Fevereiro  de 2015 | N°711

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal de Santana
                         EXTRATO DE CONTRATOS 2015

CONTRATO: Nº 065/2015                                                                  INEXIGIBILIDADE: Nº 020IN/2015
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ 11.204.987/0001-82 e a empresa AMTMED SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA-ME, Inscrita no CNPJ sob nº 08.185.237/0001-04. Objeto: Prestação de serviços médicos 
em atendimentos ambulatoriais especializado em ortopedia no Hospital Municipal Dr. Francisco Flores 
neste Município. Valor total de R$ 17.120,00(Dezessete mil cento e vinte reais). Serão efetuadas a conta 
dos seguintes recursos financeiros: 02.06.00 – Fundo Municipal de Saúde; 2.031 – Gestão das Ações de 
Saúde; 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física; Fonte 02; 02.06.00 – Fundo 
Municipal de Saúde; 2.032 – Desenvolvimento das Ações Atenção Básica em Saúde;3.3.9.0.36.00.00 –
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física; Fonte 14; 02.06.00 – Fundo Municipal de Saúde; 2.033 –
Desenvolvimento das Ações do Programa Saúde Família - PSF; 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços 
Terceiros - Pessoa Física; Fonte 14; 02.06.00 – Fundo Municipal de Saúde; 2.040 – Desenvolvimento das 
Ações de Atendimento Ambulatoriais - SIA/SUS; 3.3.9.0.36.00.00 – Outros Serviços Terceiros - Pessoa 
Física; Fonte 14; 02.06.00 – Fundo Municipal de Saúde; 2.041 – Desenvolvimento das Ações da AIH -
NORMAL;  3.3.9.0.36.00.00 –  Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física; Fonte 14. Santana – BA, em 10 
de Fevereiro de 2015. Rita de Cássia Flores de Assunção Rego-Secretária Municipal de Saúde.

CONTRATO Nº064/2015                                    INEXIGIBILIDADE Nº019IN/2015
O Município de Santana, CNPJ. 13.913.140/0001-00, e COELHO E LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS –
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.206.748/0001-07. Objeto: serviços jurídicos especializados de advocacia, 
na forma estabelecida no art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.906/94, necessários ao patrocínio ou defesa de 
causas de competência da Justiça Federal, em qualquer instância, foro ou tribunal, e, em especial, serviços 
de consultoria relativos à legalidade da contratação de compras e serviços, licitações, convênios e outros 
atos administrativos de interesse da Prefeitura de Santana– Bahia. Valor total de R$74.800,00 (setenta e 
quatro mil e oitocentos reais). Correrão à conta da dotação 02.03.00 – Secretaria Municipal de 
Administração; 2.010 – Desenvolvimento das Ações de Manutenção da Secretaria Municipal de 
Administração, Finanças e Planejamento Municipal; 3.3.9.0.35.00.00 – Serviços de Consultoria – Pessoa 
Jurídica; Fonte 00. Santana, 06 de Fevereiro de 2015. Wilson Neves de Almeida - Prefeito Municipal.


