
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 Cosntituição 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.

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

Ano VII  Nº 1868   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  11 de novembro de 2013

Foi entregue na manhã desta segunda-feira, 
11, mais um ônibus escolar do Programa Ca-
minho da Escola para o município de Luís 
Eduardo Magalhães. Este é o sexto ônibus da 
frota municipal. Ele tem capacidade para 55 
pessoas sentadas, com vaga para cadeirante e 
elevador. O município possui ainda dois mi-
cro ônibus e outros três ônibus para transpor-
te escolar.

 Luís Eduardo Magalhães recebe ônibus escolar do Programa Caminho da Escola
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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, ADJUDICA a Licitação Tomada de Preços n° 002/2013 cujo obje-
to contratação de serviços de engenharia para execução de reforma de Unidades Básicas de Saúde, à EMPREITEIRA ZAP LTDA ME 
– CNPJ Nº. 09.334.890/0001-42, com proposta no valor de R$ 157.568,87 (cento e cinqüenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito 
reais e oitenta e sete centavos) para o lote 01 - (UBS Povoado de Goiabeiras) e de R$ 104.269,26 (cento e quatro mil duzentos e sessen-
ta e nove reais e vinte e seis centavos) para o lote 02 - (UBS Povoado de Olhos D’água). Wanderley-Bahia, 01 de novembro de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº. 002/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Tomada de Preços n° 
002/2013 cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução de reforma de Unidades Básicas de Saúde, que teve 
como vencedora do certame a seguinte empresa: EMPREITEIRA ZAP LTDA ME – CNPJ Nº. 09.334.890/0001-42, com proposta no 
valor de R$ 157.568,87 (cento e cinqüenta e sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) para o lote 01 - (UBS 
Povoado de Goiabeiras) e de R$ 104.269,26 (cento e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) para o lote 
02 - (UBS Povoado de Olhos D’água). Wanderley-Bahia, 01 de novembro de 2013.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal
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Jornal do São Francisco8 Ed. 135, de 16 a 31 de agosto 2013 LOCAL

Trata-se do primeiro Shopping Center da cidade 
de Barreiras. Na verdade, mais do que isto: 
um Shopping Regional e Dominante, como 

comprovam todos os estudos para a sua implantacao.
Esta nascendo o OESTE SHOPPING BARREIRAS.
Localizado estrategicamente, no Anel Viario, entro-

camento com a BR 242, muito proximo ao centro da 
cidade, mas distante o suficiente para permitir um 
acesso ao mesmo, tranquilo, sem congestionamen-
to, de qualquer ponto em que voce estiver na regiao 
urbana e mesmo nas cidades circunvizinhas, o OESTE 
SHOPPING BARREIRAS e um convite permanente aos 
Clientes para ser conhecido, visitado, revisitado, iden-
tificado como ponto de encontro e, mais importante 
do que tudo: para se fixar como um lugar onde voce 
encontrara as melhores lojas, as griffes mais desejadas, 
os produtos e servicos essenciais para a nossa vida 
de hoje em dia. Tudo para mulheres, homens, jovens, 
adolescentes e criancas.

O OESTE SHOPPING BARREIRAS nasceu de uma 
demanda concreta para este tipo de empreendimento.

A populacao que ele vai atender atinge a expressiva 
cifra de mais de meio milhao de pessoas!

Uma certeza de bom negocio e consumo permanen-
te para as lojas que nele se instalarem.

Afinal, sao 584.293 pessoas atendidas diretamente na 
sua area de influencia.

Um dado importante para entendermos o potencial 
do Oeste Shopping Barreiras e a renda que esta area 
de influencia atinge: nada menos que 235 milhoes de 
reais/mes em 2013.

 
O futurO e animadOr
Os estudos da Marca, uma das mais conceituadas 
empresas de planejamento de Complexos Imobilia-
rios e de Shopping Centers no Brasil e no exterior e da 
DeltaVille, empresa Incorporadora de grandes empre-
endimentos imobiliarios, sobejamente conhecida em 
nossa regiao pela sua solidez projetam um potencial da 
area de influencia do Oeste Shopping Barreiras em 3,4 
bilhoes, de reais/ano para 2017. E 3,9 bilhoes de reais 
para 2020.

estas prOjecOes nOs 
levam a OutrO dadO relevante:
O faturamento anual estimado para o Oeste 
Shopping Barreiras em 2017 e de 181,5 ; e de 
230,2  milhoes de  reais em 2.020.

Para se ter uma ideia da importancia e 
da abrangencia do empreendimento, basta 
lembrar que Barreiras atende e abastece uma 
regiao em um  raio de 300 quilometros. 

Ainda outro numero expressivo: a cidade 
de Barreiras teve um aumento populacional 
nos ultimos 30 anos de inacreditaveis 531%, 
segundo o IBGE.

O Oeste Shopping Barreiras abrigara em sua 
primeira etapa 140 lojas, com 6 ancoras e mais 
de 1300 vagas num terreno de 100.000 m2. 

Arquitetonica e empresarialmente ele sera 
certamente um marco na cidade e, pelos seus 
numeros, fonte geradora de negocios para 
quem la se instalar comercialmente.

Tudo foi pensado, planejado. Seguindo a maxima 
norte-americana de "no parking, no business", o Oeste 
Shopping Barreiras contara com amplo estacionamen-
to para 1.189 carros e 232 motos. Ou seja, mais de 10 
mil veiculos/dia.

O complexo, alem das 140 lojas na sua primeira etapa 
de implantacao, tera ainda 10 quiosques, 14 restauran-
tes e lanchonetes, alem de um agradabilissimo espaco 
gourmet ao ar livre, compondo multiplas escolhas de 
alimentacao.

A Deltaville e a Marca tambem registraram o Family 
Center, area especialmente planejada para oferecer 
diversao dos avos a crianca, com muita interatividade, 
conforto e seguranca.

O Oeste Shopping Barreiras sera um verdadeiro pon-
to de encontro da familia e dos jovens. 

Brinquedos. Calcados, Jeans, Perfumaria, Servicos, 
Joias, Moda masculina, Feminina e Infantil. Tudo voce 
encontrara la. Mais do que voce imagina, tudo o que 
voce precisa.

Para completar, O Oeste Shopping Barreiras tambem 
representara beneficios sociais concretos para a cidade.

Representando um investimento total de 150 milho-
es de reais, ele vai gerar na sua fase de construcao 900 
empregos diretos e 4500 empregos indiretos.

E ja na fase de operacao, serao 976 empregos diretos 
e 9.000 indiretos.

Alem de uma arrecadacao para os cofres publicos de 
insumos da ordem de 20 milhoes de reais/ano.

Em sintese, este e o inicio da historia vitoriosa do 
Oeste Shopping Barreiras que eu tive o privilegio de 
apresentar a voces.

a vida ensina, desde 
cedO uma verdade

O futuro e melhor e mais feliz para aqueles que acre-
ditam em seus sonhos. 

Os empreendedores do Oeste Shopping Barreiras 
acreditaram em sua ideia pioneira, Regional e Domi-
nante.

Hoje, eles podem se orgulhar de o sonho ter-se trans-
formado em realidade.

O maior e melhor Shopping Center da Região!

Barreiras vai 
ganhar um shopping regional e 

dominante


