
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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Farol do Empreendedor incentiva divulgação de marcas e 
produtos durante Expoagro

A indústria e comércio têm espaço es-
tratégico para divulgação de marcas, 
produtos e serviços durante a Expoa-
gro Barreiras 2015. O Farol do Empre-
endedor, uma iniciativa da Prefeitura 
de Barreiras com o objetivo de fortale-
cer a atividade comercial e industrial, 
oferece aos visitantes, 28 espaços onde 
são comercializados e divulgados itens 
de ramos diversificados.
Estão instaladas empresas, indústrias, 
comércio, turismo e artesanato - seg-
mento representado pela Associação 
de Artesãos de Barreiras, onde os 15 
artesãos presentes oferecem produtos 
feitos à mão, com técnicas de pintura, 
crochê e decoração à base de palha e 
produtos regionais. 
A nossa proposta de divulgar e apoiar 
os representantes da indústria e co-
mércio foi muito bem aceita, prova 
disso é que os todos os espaços foram 
rapidamente vendidos. Além disso, 

estamos em contato direto com os expositores, oferecendo todo o incentivo que 
eles necessitam”, diz a coordenadora da Sala do Empreendedor, Marinês Lo-
sekann.
A proprietária da indústria de arroz Tio Mário, Neiva Jaskulski participa do 
evento com a proposta de fortalecer a marca, para isso, lança mão de uma es-
tratégia própria de marketing. “Fazemos degustação com um cardápio à base 
de arroz, e estamos lançando a 5ª edição do nosso livreto de receitas”, diz. Para 
ela, participar da Expoagro é sinônimo de negócios futuros. “Está sendo muito 
positivo e já estamos com resultados bem positivos”, finaliza.
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##ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE BREJOLANDIA-BA. 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brejolândia (CNPJ nº 63.084.362/0001-28), com sede na Rua Ângelo Diniz, n.139, Centro, CEP 47750-000 no 
Município de Brejolândia, Estado da Bahia, abaixo designado, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria profissional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados e empregadas permanentes, safristas, e eventuais na agricultura e 
pecuária, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras familiares que exerçam suas atividades individualmente ou em 
regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários, extrativistas e os 
aposentados rurais da base territorial do Município de Brejolândia – BA integrantes do Plano da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia e da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA a ser realizada no dia 03 de agosto de 2015, na sede do Sindicato, 
situado na Rua Ângelo Diniz, n.139, Centro, Brejolândia -BA, com início às 09:00(nove) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, às 10:00 (dez) horas 
após, observando o quórum estatutário,   para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 1) Ratificar a fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do 
Município de Brejolândia -BA,  que foi realizada em 27 de Janeiro de 1986; 2) Alterar o Estatuto para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria 
profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares,  proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime 
de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Brejolândia - BA; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Brejolândia - BA; 3) Ratificar a eleição e posse da diretoria e do Conselho fiscal; 4) Outras alterações 
estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. Brejolândia /BA, 10 de julho de 2015. Deuseni Pereira dos Santos Oliveira – Presidente do Sindicato – CPF: 376.044.905-
06 – Inscrição na Previdência Social nº 11740875642 – Residente na Rua Laudelino Xavier, S/N- CEP 47750-000 – Brejolândia /BA. 
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                          Estado da Bahia 
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

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

 

  

 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
 

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2015. 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento 
das propostas de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do 
Edital de Tomada de Preço nº 007/2015, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços de 
engenharia para continuação da Reforma, Ampliação e Modernização do Estádio de Futebol  na sede do Município no total 
de 966,51 m²,  em conformidade com o Convênio nº 715248/2009, celebrado entre o MINISTERIO DO ESPORTE e este 
MUNICÍPIO, sob o regime de empreitada por preço global, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as 
especificações complementares, plano de trabalho e demais normas de execução, conforme especificações técnicas, 
contidas nos anexos I e II do Edital TP 007/2015, decide declarar vencedor do certame a Empresa CONSTRUTORA 
CYNTIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.675.811/0001-31, vencedora do certame com o valor total de R$ 514.428,38 
(quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte oito reais e trinta e oito centavos), critério de Julgamento, Menor Preço 
Global, Valor Global da Licitação: R$ 514.428,38 (quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte oito reais e trinta e oito 
centavos) conforme Ata e Proposta apresentada. 
   
Brejolândia-BA, 03 de julho de 2015. 
 
Vanessa Passos de Castro Rocha                                                                                                  Euler Carlos de Castro 
                  Membro                                                                                                                                    Membro. 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Presidente 

CPL/PMB/BA 
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      Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Santana 
                                           CNPJ. 13.913.140/0001-00
    Praça da Bandeira, 339 – Centro – Santana – Bahia – CEP. 47.700-000 – www.santana.ba.gov.br   

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial 022PP/2015

O MUNICÍPIO DE SANTANA, por seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
publico que no dia 23/07/2015, às 08:30 horas, no endereço: Praça da Bandeira, 339 
– Centro – Santana – Bahia, CEP. 47.700-000, na Sala de Licitações, serão 
recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial nº 022PP/2015 tendo como 
objeto: prestação de serviços funerários com fornecimento de urnas, preparação e 
translado de corpo para atendimento aos serviços de assistência social deste 
Município, conforme Edital e anexos.

Poderão participar da licitação, as entidades que tiverem especialidades 
correspondentes e manifestarem interesse conforme determinações do Edital.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta Prefeitura Municipal de 
Santana, no endereço acima mencionado e/ou pelo telefone (77) 3484 2148 no 
horário das 07:30 às 13:30 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Santana, Bahia, 09 de julho de 2015.

Gilson Alves Pereira
Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE
CNPJ: 13.654.892/0001-96 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE BAHIA, 

pessoa jurídica de direito interno, por suas legítimas atribuições juntamente com a 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE , SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA , SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE, juntamente com a SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA em prol de 

debater e sistematizar a forma de alimentação adequada, saudável e da soberania alimentar 

estará promovendo uma REUNIÃO AMPLIADA, tendo como tema principal SISTEMA

NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR  E NUTRICIONAL, dia 13 de julho de 

2015,  na Câmara Municipal de Vereadores às 14:00h. Certo que, a participação efetiva de 

toda a sociedade  será de grande valia para a promoção da reunião. 

Cotegipe-Bahia, 07 de julho de 2015. 

José Marcelo Silveira Mariani 

Prefeito Municipal 

Editais


