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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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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 16 de Maio 
de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 26 de Maio de 2014 às 11:00 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. 
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel sito à: Uma casa residencial, situada na Rua Tiradentes, 
nº 26, nesta cidade de Correntina/BA, tipo comum, em alvenaria e adobes, fachada de 
6,60m, uma porta e duas janelas, área coberta de 75,62m², contendo 02 salas, 02 quartos, 
cozinha, copa, banheiro e sanitário, com respectivo terreno medindo 93,72m². Matrícula  
nº 1.161 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 126.951,20. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito, 2º Leilão R$ 141.952,66. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público 
leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance 
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, 
atualizados até a data do leilão. Não foi averbada a construção na matricula, ficará a cargo 
do Comprador a regularização da construção. Correrão por conta do comprador todas 
as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão 
do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado 
no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra 
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação 
do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem 
como todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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O presidente da União dos Municípios 
do Oeste da Bahia ( UMOB), Humber-
to Santa Cruz, participou nesta quarta-
-feira,07, de uma audiência com o pre-
sidente interino do Banco do Nordeste 
(BNB),Nelson Antônio de Souza. O en-
contro aconteceu na sede do Banco em 
Fortaleza (CE). A audiência serviu para 
aprofundar a discussão das propostas 
apresentadas pela entidade visando dar 
mais celeridade nas análises e contrata-
ção de empréstimos para o setor rural 
da região oeste da Bahia, olhando tam-
bém para toda a região do Cerrado do 
nordeste, beneficiando também o sul 
do Piauí e do Maranhão.
O presidente da UMOB, Humberto 
Santa Cruz, aproveitou para tratar sobre 
o Programa de Modernização da Admi-
nistração Tributária (PMAT) e propôs 
a formação de uma frente de estudo 
conjunta, a ser realizada pela equipe de 
projetos da UMOB e o Banco do Nor-
deste do Brasil S/A, para a viabilização 
e desburocratização do PMAT.
De acordo com Humberto a UMOB, 
congrega 16 municípios na região oeste 
e é de suma importância modernizar a 
administração tributária e a gestão dos 
setores sociais básicos. “Gostaria de 
sugerir que o Banco do Nordeste crie, 
em ambiente especifico de sua estrutu-
ra operacional, grupo de trabalho para 
desenvolver as rotinas para a confecção 
do PMAT em parceria com a equipe de 
projetos da UMOB, assim um único 
roteiro de projetos seriam solicitados 
a todos os interessados, desta manei-
ra a aprovação e liberação de recursos 
será facilitada”, comentou o presidente 
ao destacar maior que o PMAT garante 
maior eficiência na fiscalização da arre-
cadação e redução no gastos dos recur-
sos dos municípios.
Além da modernização da administra-
ção tributária outros temas nortearam 
o encontro, tais como, os critérios para 
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cálculo de limites de crédito, financia-
mento isolados de máquinas agrícolas, 
equipamentos e correção de solo, se-
guro safra, excessivas vistorias técni-
cas, criação de um cadastro positivo de 
clientes com histórico no banco. Um 
ponto importante debatido foi a criação 
de uma Central de Análise no municí-
pio de Barreiras para atender as deman-
das da região oeste. Nelson Antônio de 
Souza elogiou a iniciativa da UMOB 
pelas interessantes propostas inovado-
ras sugeridas.
O colaborador da UMOB,  Walter Ho-
rita, ex-presidente das Associações 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(AIBA), Baiana dos Produtores de Al-
godão (ABAPA) e Fundação BA, Wal-
ter Horita, realizou uma apresentação 
sobre a Matriz Produtiva da região 
oeste da Bahia, incluindo sul do Piauí 
e Maranhão. Horita abordou também, a 
dinâmica do processo produtivo atual, 
a tecnologia disponível e aplicada pelos 
produtores, questão de logísticas, gar-
galos, potencialidades e oportunidades 
de ampliação de sua atuação.
Logo após da audiência a comitiva par-
ticipou de um almoço oferecido pelo 

presidente do banco. Durante o almo-
ço foi falado ao presidente da UMOB, 
das parcerias já realizadas com o BNB, 
como a criação do Fundo de Aval da 
Associação de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (AIBA), e depois, a criação do 
Fundo para o Desenvolvimento Inte-
grado e Sustentável da Bahia (Funde-
sis), ações que fortaleceram as relações 
do banco com o setor produtivo rural 
e com a sociedade de um modo geral.
Por fim, foi ajustada a agenda para a 
visita do presidente a Feira Tecnológica 
Bahia Farm Show  no próximo dia 27, 
quando fará também vista a uma fazen-
da como referência na região.
Também participaram da reunião a 
assessora executiva, Cibele Maria Gas-
par Fernandes, o diretor Paulo Sérgio 
Rebouça Ferraro, o superintendente de 
Distribuição e Supervisão da Rede de 
Agência, Helton Chagas Mendes, os ge-
rentes das agências de Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães, Ticiano Arrais 
Sydrião de Alencar e Francisco Car-
los Gomes da Silva, respectivamente e 
o Coordenador de Desenvolvimento e 
Articulação Regional da Umob, Sérgio 
Pitt.

UMOB



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

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

Página 04Barreiras, 09 de maio de 2014

                                        Estado da Bahia 
                                       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
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EXTRATO DE CONTRATO. 
              
CONTRATO Nº 113/2014                                                                                                              CONVITE Nº 003/2014. 
Contratante: MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA – BA. 
Contratado: REIS, CONSTRUTORA, COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 
Objeto: Prestação de Serviços. 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de roçagem das margens de Estradas Vicinais do Município, 
onde circula o Transporte Escolar, num total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) quilômetros, descritos e especificados nos 
documentos constantes do PA 111/2014 de Carta Convite 003/2014.  
Valor: R$ 46.374,30 (quarenta e seis mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta centavos). 
Duração: 02 (dois) Meses.  
Brejolândia – Ba, 05 de maio de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO. 
              
CONTRATO Nº 114/2014                                                                                            TOMADA DE PREÇO Nº 008/2014. 
Contratante: MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA – BA. 
Contratado: CONTRUTORA JSM LTDA 
Objeto: Prestação de Serviços. 
Prestação de Serviços de Obras e engenharia para pavimentação em Paralelepípedos em ruas da sede do Município no total de 
4.448,29 M² de área pavimentada,  em conformidade com o Convênio nº 783609/2013, celebrado entre o MINISTERIO DAS 
CIDADES (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) 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, sob o regime 
de empreitada por preço global, descritos e especificados nos documentos constantes do PA 102/2014 de Tomada de Preço 
008/2014.  
Valor: R$ 464.046,95 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). 
Duração: 08 (oito) Meses.  
Brejolândia – Ba, 07 de maio de 2014. 

 
 
 

Gilmar Ribeiro da Silva. 
Prefeito Municipal 

 


