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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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Novidades da Bahia Farm Show 2018 serão apresentadas na Fenagro

Consolidada como a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste do Brasil, a Bahia Farm Show 
2018 será oficialmente lançada na próxima terça-feira (28), durante a 30ª Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador. 
Como já é tradição, o público da capital baiana conhecerá em primeira mão todas as novidades do evento – um dos mais 
importantes do segmento e responsável por alavancar a economia do Estado. Só no ano passado, a Feira movimentou 
mais de R$ 1,5 bilhão, assumindo o primeiro lugar no ranking nacional de eventos agrícolas com o maior volume de 
vendas por visitante. A 14ª edição da Bahia Farm Show acontecerá entre os dias 29 de maio e 02 de junho de 2018, no 
município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A Feira é realizada em uma área de 144 mil m² e reúne produ-
tores rurais de todo o País, que vão em busca de inovação para as lavouras. Ao todo, cerca de 200 empresas expõem mais 
de 700 marcas de máquinas agrícolas, sementes, fertilizantes, pulverizadores aéreos, software, irrigação, entre outros 
insumos.
Os detalhes serão apresentados durante um coquetel de lançamento, no estande da Associação de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba), dentro da Fenagro. Além das entidades do agronegócio e seus representantes, confirmaram presença 
o vice-governador da Bahia, João Leão; o secretário de agricultura, Vitor Bonfim; e o secretário de Meio Ambiente, 
Geraldo Reis.
A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), com o apoio da Associa-
ção Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipa-
mentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (Assomiba) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.
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ERRATA 

Por erro de digitação, a Assessoria da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Barreiras (CDL), informou incorretamente, que o prazo 
para a inscrição das chapas para concorrer a diretoria da entidade 
deveria ser encaminhada pelo candidato presidente até dois dias 
(24 horas), quando na verdade seria: dois dias (48 horas). O Edital 
de Convocação para Assembleia Geral Ordinária de Eleição da 
Diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras – Biênio 
2018/2019, foi publicado na edição do Jornal Gazeta do Oeste 769, 
de 20 de setembro a 20 de outubro.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70 
 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2017 
 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, torna público que no dia 05 de 
dezembro de 2017, às 09h00min, na sua sede, situada na Avenida Cleriston Andrade, nº. 
1353, Bairro São Miguel, Barreiras-Ba, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 028/2017, objetivando contratar empresa do ramo para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas do prédio da Câmara Municipal, 
conforme quantitativos e especificações indicados no Termo de Referência, visando atender as 
necessidades da Câmara Municipal de Barreiras. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no 
site http://cmbarreiras.ba.gov.br/licitacoes/, ou poderá ser solicitado no e-mail 
licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br, confirmando a solicitação pelo Tel. (077) 3611-9627, ou 
serem retirados na Câmara Municipal de Barreiras, sito à Avenida Clériston Andrade, nº. 
1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, nos dias úteis, em horário de expediente das 08:00 às 
13:00 horas (horário local). Os interessados poderão obter informações e esclarecimentos no 
mesmo endereço. 

 
Barreiras/BA, 22 novembro de 2017. 

 
 

TUANY DE VASCONCELOS GOMES 
Pregoeira 
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Avenida Cleriston Andrade, nº.: 1353, Bairro São Miguel, Barreiras-Ba. 
Tel.: (77) 3611-9600 – Fone/Fax: (77) 3611-9628 
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br – Ouvidoria: 0800 075 8101 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70 
 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 029/2017 
 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, torna público que no dia 05 de 
dezembro de 2017, às 15h00min, na sua sede, situada na Avenida Cleriston Andrade, nº. 
1353, Bairro São Miguel, Barreiras-Ba, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº. 029/2017, objetivando contratar empresa do ramo para prestação de serviços de 
jardinagem, incluindo fornecimento de materiais, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Barreiras. O 
Edital e seus anexos estarão disponíveis no site http://cmbarreiras.ba.gov.br/licitacoes/, ou 
poderá ser solicitado no e-mail licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br, confirmando a solicitação 
pelo Tel. (077) 3611-9627, ou serem retirados na Câmara Municipal de Barreiras, sito à 
Avenida Clériston Andrade, nº. 1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, nos dias úteis, em 
horário de expediente das 08:00 às 13:00 horas (horário local). Os interessados poderão obter 
informações e esclarecimentos no mesmo endereço. 

 
Barreiras/BA, 22 novembro de 2017. 

 
 

TUANY DE VASCONCELOS GOMES 
Pregoeira 
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