
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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Corrente do bem

Anote aí!
 
•         Para doar sangue, o interessado deve ter idade entre 18 e 67 
anos e pesar a partir de 50 kg;
•         Jovens de 16 e 17 anos podem doar acompanhados da mãe, 
do pai ou do responsável legal;
•         É preciso estar alimentado e não ter ingerido comidas gor-
durosas nem bebidas alcoólicas na véspera e no dia da doação;
•         Não pode doar se estiver gripado, com febre ou amamen-
tando; teve hepatite após os 10 anos de idade; fez tatuagem ou 
piercing há menos de 1 ano; for usuário de drogas; for portador 
de HIV, HTLV, Hepatite B ou C, Sífilis ou Doença de Chagas;
•         O doador deve apresentar documento oficial original, em 
bom estado e com foto atualizada;
•         Vale lembrar que, em pouco tempo, o organismo repõe o 
sangue doado.
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COMUNICADO 

“A empresa Raizen Combustiveis  S.A, declara que encontra-se extraviado o Livro Fiscal 
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termo de Ocorrências (Modelo 6) – RU-
DOF, da sua filial localizada em Aeroporto de Barreiras, S/N - Bairro Santa Luzia - BA 
-  CNPJ 33.453.598/0337-22 e Insc. Estadual 025.981.212”.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE  
RIACHÃO DAS NEVES - BA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHÃO DAS NEVES 
– BA . O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão das Neves/BA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.770.812/0001-20, Carta Sindical nº. 302.209-79, emitida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, com endereço na Rua 15 de Dezembro, S/Nº, 
CEP: 47970-000, Bairro Centro, Riachão das Neves/BA - convoca pelo presente 
EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
Ativos, Inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais, do Município de Riachão das Neves /BA, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHÃO DAS NEVES-BA a ser 
realizada no dia 19 de Setembro de 2015, na sede do Sindicado, com endereço na 
Rua 15 de Dezembro, S/Nº, CEP: 47970-000, Bairro Centro – Riachão das 
Neves/BA, com início às 09:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação, 01 (uma) hora após, observando o quórum estatutário, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria 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 1166/1971, ativos e aposentados, no Município de Riachão das Neves/BA; b) 
alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos trabalhadores rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Riachão das Neves - BA; 2) outras 
alterações estatutárias decorrente das anteriores do item 1. DAT Riachão das 
Neves/BA, 14 de Agosto de 2015. ASS PRIMAZIO DE SOUZA LIMA 
CARDOZO.  Presidente do Sindicato. 
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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através da CPL, comunica a todos os interessados que realizará as 
seguintes Licitações: 
 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015. Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de 
Obras e Engenharia para construção de uma unidade de ensino infantil tipo B (CRECHE), em atendimento ao 
programa Pró-Infância do FNDE, conforme Edital e seus anexos. Abertura no dia 25.09.2015, às 09:00 horas. 
 
TOMADA DE PREÇO 009/2015. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA DE EXECUÇÃO 
INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: REMANESCENTE DE 
OBRA. Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Obras e 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. Abertura no dia 10.09.2015, as 15:00 horas. 
 
Os interessados poderão ler e obter os Editais e seus anexos, juntamente com o projeto básico, somente na sala 
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José Alves nº 11.  Mais 
Informações (77) 3656-2147, das 8:00 às 12:00 hs.  
Brejolândia, 24 de agosto de 2015 - Gelson C. dos Santos – Presidente CPL/PMB/BA. 
 
 

##ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SITIO DO MATO-BA. 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Sitio do Mato/BA (CNPJ nº 08.003.283/0001-37), com sede na Rua Sete de Setembro, s/n Bairro Centro, 
CEP 47610-000 no Município de Sitio do Mato, 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 Sitio do Mato – 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 08 de setembro de 2015, na Câmara dos Vereadores situado na Rua Eillen Stark, s/n  Bairro Centro, CEP 47610-000, Sitio 
do Mato/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 Sitio do Mato/BA,  que foi 
realizada em 21 de novembro de 2004; 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 Sitio do Mato - BA; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sitio do Mato - BA; 3) Ratificar a eleição e posse da diretoria e do Conselho fiscal; 4) Outras 
alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1. Sitio do Mato/BA, 18 de agosto de 2015. Luciano dos Santos Lima – Presidente do Sindicato – CPF: 
942.940.625-68 - Inscrição na Previdência Social nº 1.277.609.408-8 – Residente e domiciliado na Fazenda Rancho Verde – Zona Rural – CEP 47610-000 – Sitio 
do Mato/BA. 
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Cheilla Gobi

Quem gosta das artes marciais já 
tem um compromisso marcado 
para este final de semana – I Copa 
Taiso de Jiu-Jitsu, que será realiza-
da no Colégio Padre Vieira em Bar-
reiras, no Oeste baiano. O evento 
começa no sábado (29) a partir das 
19h com o Congresso Técnico e no 
domingo (30), a grande competi-
ção, a partir das 9h. O evento terá a 
participação do campeão mundial 
Juninho Crivelari da equipe Che-
ckmat de São Paulo. A estimativa 
da organização é atrair em média 
400 atletas divididos em diferentes 
categorias.
“Todas as categorias podem parti-
cipar do evento desde a infantil até 
a categoria adulta, homens e mu-
lheres”, explica o organizador do 
evento Hernany Dias.
O objetivo da Copa é fomentar a 

Barreiras vai sediar a I Copa Taiso de Jiu-Jitsu

prática do esporte e também pres-
tigiar os atletas que muitas vezes 
não dispõem de recursos para par-
ticipar de eventos fora do estado. 
O campeonato deve contar com 
a presença de atletas de toda a re-
gião, além da participação de com-
petidores de outros estados.
Para os organizadores do evento, 
este é um marco para o esporte na 
cidade. “A nossa expectativa está 
muito boa para o campeonato. Es-
peramos ver um nível técnico mui-
to bom e grande público, pois esta 
é a primeira vez que trazemos um 
evento deste porte para Barreiras. 
Não se faz atletas somente dentro 
da academia é necessário competi-
ções”, afirma Hernany, destacando 
ainda que a intenção é que a Copa 
seja realizada anualmente.
A Copa Taiso de Jiu-Jitsu é orga-
nizada pela Taisô e Shiaijô com o 

apoio da Checkmat, Juninho jiu-
-jitsu e a Prefeitura de Barreiras. 
Entrada franca no dia 30.
A inscrição pode ser feita através 
da fanpage www.facebook.com/
pages/I-Copa-Taiso-De-Jiu-Jitsu 
ou pelo telefone (77) 9928 0327.
A pesagem é obrigatória e será rea-
lizada no dia 29, das 12h às 18h, no 
Palácio das Artes, na Praça Castro 
Alves.
Inscrições
Categoria R$ 50,00
Absoluto R$ 20,00
Congresso R$ 50,00
Premiação Absoluto
Preta: R$ 1.000,00
Marron: R$ 800,00
Roxa: R$ 600,00
Azul: R$ 400,00
Branca: R$ 200,00
Demais categorias receberão me-
dalhas.


