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 Edital de Convocação

A UMOB – União dos Municípios do Oeste da Bahia, cum-
prindo disposto no Estatuto Social, convida Vossa Excelência 
para a Assembleia Geral Itinerante, que será realizada em For-
mosa do Rio Preto, no Hotel Casarão, no próximo dia 21 de 
Agosto de 2014, com a seguida ordem do dia:

1. Infraestrutura da Região Oeste da Bahia;

2. Assuntos Gerais;
 
  A Assembléia será realizada na data proposta com primeira 
chamada para as 14:30min e segunda chamada as 15h00.
 Local da reunião:
·      Hotel Casarão, Centro, Formosa do Rio Preto;
·       Telefone: (77) 3613 3858 / 99426595/8124-1700 – umob@
hotmail.com
 
Barreiras, 04 de Agosto de 2014.
UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA – UMOB.
Humberto Santa Cruz – Presidente.

Buritirama: Centro de ensino Luis Eduardo realiza homenagem aos Pais

Nesta sexta-feira dia 08, o Centro de Ensino Luis Eduardo Maga-
lhães de Buritirama, através de sua gestora Cândida Mendonça, 
realizou um almoço comemorativo em homenagem ao dia dos 
Pais, que é comemorado neste domingo (10) em todo o país.
O principal objetivo da Diretoria é aproximar cada vez mais a 
família com a comunidade escolar, ressaltando que o papel da 
Família é fundamental para que os filhos tenham um bom rendi-
mento na Escola e, consequentemente na própria vida.
Na ocasião dezenas de pais, participaram do evento, a Coorde-
nadora MÁRCIA Marques, exibiu um vídeo que relata uma linda 
e inesquecível lição de vida de um pai para com seu filho. Três 
estudantes fizeram sua homenagem a todos os pais pelo seu dia.
Como ponto culminante da comemoração foi servido o saboro-
so almoço com um variado cardápio acompanhado de diversos 
sucos.
“Um filho nunca é velho demais para aceitar o desejo de um pai.”
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O Sr. Nelcir Cadore, CPF Nº 297.012.529-34, torna públi-
co que está requerendo à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Turismo - SEMATUR a Licença de atividade 
pecuária extensiva, localizada na Fazenda Santa Rita e 
Fazenda Cruzeiro do Sul, na Estrada de Santa Rita a Ma-
lhadinha, KM 80, Zona Rural de Santa Rita de Cássia-Ba.

Nelcir Cadore
Proprietário

O Sr. Nelcir Cadore, 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 
preservação 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 sis-
tema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 
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 produtivo, 
contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 
uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabo-
radores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

Nelcir Cadore
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOPOLÍTICA AMBIENTAL
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Prefeitura Municipal Canápolis 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Carta Convite nº. 012/2014

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, ADJUDICA o resultado da licitação Carta Convite nº. 012/2014, cujo objeto é 
a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em asfalto tipo TSD na Av. Duque de Caxias. 
Empresa vencedora: MC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº. 13.615.884/0001-30. Valor da Proposta vencedora: R$ 
147.819,40 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos). Canápolis – BA, 30 de julho de 2014.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Carta Convite nº. 012/2014

O Prefeito Municipal Canápolis – Estado da Bahia, HOMOLOGA a Adjudicação do resultado da licitação Carta Convite nº. 
012/2014, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em asfalto tipo TSD 
na Av. Duque de Caxias. Empresa vencedora: MC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº. 13.615.884/0001-30. Valor da 
Proposta vencedora: R$ 147.819,40 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e dezenove reais e quarenta centavos). Canápolis – BA, 
30 de julho de 2014.

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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