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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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Na sexta-feira dia 27 de fevereiro, Dill Casella motivará os 
professores da rede municipal de educação no evento magno 
de encerramento da Jornada Pedagógica que será realizada 
no espaço de eventos Bartira Fest (Saída para São Desidé-
rio).
O escritor Dill Casella um dos mais requisitados atualmen-
te no Brasil, realiza palestras profissionais há 10 anos, com 
grande aprovação no mercado. Considerado um dos mais 
criativos e contratados no país, já esteve em todos os estados 
brasileiros, em mais de 500 palestras motivando professores 
de diversas organizações e instituições de ensino. Sua meto-
dologia de trabalho é apontada como “a melhor do gênero”, 
através de recursos lúdicos, artísticos e muita inovação. 
Entre as muitas palestras motivacionais, o escritor já minis-
trou palestras para vários segmentos (corporativos, poder 
público, educação pública e privada), sempre com resultados 
excelentes nas avaliações e depoimentos de participantes. Seu 
Livro “Atitude e Altitude – Uma História Sobre Convivência, 
Liderança e Criatividade”, é bem recomendado por vários lei-
tores, além de artigos publicados regularmente em dezenas de 
veículos de mídia eletrônica e impressa sobre motivação, uni-
verso corporativo, educação, vendas, liderança, atendimento 
ao cliente, entre outros assuntos. 

Dill Casella motivará professores com palestra 
na Jornada Pedagógica da Rede Municipal de 

Educação de Barreiras
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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 
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POLÍTICA AMBIENTAL

O Sr. José Rubens Moretti, inscrita no CPF sob nº: 068.374.419-
49, localizada  na Avenida Ahylon Macedo, 987, bairro Morada 
Nobre, Barreiras – BA, que realiza a atividade de Loteamento 
Urbano, 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 através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a pre-
servação 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 
sistema de gestão estruturado que controla e avalia as ativida-
des, 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 produti-
vo, 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.

José  Rubens Moretti
Proprietário

O Sr. José Rubens Moretti, inscrita no CPF sob nº: 
068.374.419-49, localizada na Avenida Ahylon Mace-
do, 987, bairro Morada Nobre, Barreiras – BA, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS 
– Licença de Localização para a atividade de Lote-
amento Urbano, localizada na Confrontação com a 
Travessa Aylon Macedo, Morada Nobre, Barreiras - 
BA.

José Rubens Moretti 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA 
DE LOCALIZAÇÃO

A Praça São José, é a mais nova praça da cidade, e 
já virou point e atração noturna, com opções para 
jovens e famílias que mistura agitação e tranquili-
dade. Construída com recursos próprios da Prefei-
tura, a praça contempla arborização, jardinagens 
com colocação de placas de grama, dois quiosques, 
piso especial, nova iluminação e uma área de con-
vivência comunitária, onde poderão ser realizadas 
atividades culturais, religiosas, esportivas e de lazer 
para a população de todas as idades do Município. 
Os buritiramenses podem agora usufruir de um es-
paço aconchegante e agradável, para os bate-papos 
de fim de tarde e conversas descontraídas durante à 
noite, regadas à bom aperitivo e variados petiscos.
O Prefeito Arival Viana, fez questão de entregar a 
praça à população, numa data especial, 19 de mar-
ço, dia de São José, sem alarde ou barulho, como 
é do seu estilo. Segundo ele, “o mais importante é 
estar resgatando um compromisso de campanha. O 
projeto arquitetônico da praça ficou pronto no final 
da minha última gestão, e como quem me sucedeu 
não executou a obra, tive que priorizar e realizar o 
desejo dos moradores daquela área, mesmo sem 
parceria com outros entes federados”, concluiu o 
Prefeito.
Segundo o Sr. José de Rainha, morador do bairro, 
“Buritirama está de parabéns, a praça está de para-
béns, o Prefeito está de parabéns, Arival prometeu 
e fez, o que há muito tempo todos estávamos espe-
rando, com isso, a comunidade ficou linda, o bairro 
bem iluminado, parabéns e obrigado”, agradeceu o 
Sr. José. A ação faz parte da política de requalifi-
cação e construção de praças, em conjunto com a 
política de preservação e revitalização de espaços 
públicos em todo o Município de Buritirama.

Prefeitura de Buritirama              
entrega mais uma praça

Reinal Esteban
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 
ESTADO DA BAHIA 

�
CNPJ:�13.654.421/0001�88�
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 Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, n0 01 – Centro – Angical - BA – Fone Fax: (77) 3622-2468 
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PREFEITURA�MUNICIPAL�DE�ANGICAL�
CNPJ�–�13.654.421/0001�88�

�
�

RESULTADO�DE�JULGAMENTO�DE�LICITAÇÃO�
�
�

PREGÃO�PRESENCIAL�Nº�003/2015.�
�
A� PREFEITURA�MUNICIPAL�DE�ANGICAL� –� Estado�da�Bahia,� através� de� seu�Pregoeiro�
Oficial,�faz�saber�a�quem�interessar�possa�que�em�sessão�de�julgamento�de�19.02.2015,�
as�empresas�KARAPIA�COMERCIO�DE�ALIMENTOS�LTDA,�� MEGA� COMERCIO� DE�
ALIMENTOS�LTDA�e�LUIS�CARLOS�OLIVEIRA�TEIXEIRA�–�ME,�sagraram�se��vencedoras�no�
certame�Pregão�Presencial�nº�003/2015�e�a�elas�adjudicado�o�direito�de� fornecer�ao�
Município� �Gêneros�Alimentícios� licitados�para�a�Alimentação�Escolar�no�decorrer�do�
exercício� de� 2015.� Angical� (BA)� 24� de� fevereiro� de� 2.015� –� Pedro� Alves� Moreno� –�
Pregoeiro�Oficial.��

�

Esta edição encontra-se no site: www.angical.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Angical

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0YVN0BN6KJQJTC4CXQIHPQ

Terça-feira
24 de Fevereiro de 2015
2 - Ano III - Nº 236

Licitações


