
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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Barreiras: Programa Idade Viva 
comemora semana das mães

Uma semana harmoniosa, cheia de alegria e emoção na sede 
do Programa Idade Viva está contagiando as mães. No coração 
enorme fixado em painel e escrito: Insubstituível, Dedicada, 
Alegre, Doce e Especial, demonstra o real sentido dessa sema-
na para as mães da melhor idade, através da arte de Rondinelly 
Oliveira.
O início da programação é sempre marcado pela acolhida e 
uma conversa rápida com o psicólogo sobre o valor da vida e 
a importância da figura materna. Em seguida, é o momento do 
alongamento para entrar no ritmo da zumba, ao comando do 
professor Leandro Braga. Dona Maria Delci, 77 anos, mora no 
Loteamento São Paulo, tem cinco filhos e se sente feliz com essas 
atividades que promovem saúde e bem-estar.
“Venho sempre nos dias do meu bairro para esse programa, evi-
to faltar porque é aqui que me sinto feliz, hoje dancei um pouco 
e ao mesmo tempo fiz exercícios físicos com minhas amigas nes-
sa semana tão especial para todas nós”, disse.
Os integrantes do programa além de serem contemplados com 
as atividades de acolhimento, oficinas de artes, dançam e aten-
dimentos com especialistas como fisioterapeuta, enfermeiras, 
médico, nutricionista e pedagogo, contam também, desde o mês 
de abril, com a oficina de música e cântico, que segundo a maes-
trina Micheline Fontal, são trabalhadas músicas em função tera-
pêutica e com objetivo da interatividade entre os participantes.
 “O Programa Idade Viva vem transformando a vivência dos in-
tegrantes através das atividades desenvolvidas de segunda a sex-
ta-feira, e essa semana especial para as mães foi feita com muito 
carinho para que elas se sintam acolhidas e bem cuidadas”, disse 
a secretária de saúde, Marisete Bastos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE RETIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, 
RETIFICAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E RETIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA 
DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA / SINDSERN  
 

CNPJ. Nº 19.587.792/0001-70 
  

Pelo presente Edital, ficam CONVOCADOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHÃO DAS 
NEVES-BAHIA, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL, na Igreja Mundial Servo, situada na Avenida Juarez de 
Souza, S/N, centro, na cidade de Riachão das Neves, Estado da Bahia, no dia 15/06/2018(sexta-feira), Sendo que a 1ª 
CONVOCAÇÃO se dará às 14h:00min, com 51% (cinquenta e um por cento) dos integrantes da categoria; a 2ª 
CONVOCAÇÃO se dará às 14h:15min com pelo menos 40%(quarenta por cento) dos integrantes da categoria e a 3ª  e 
ÚLTIMA CONVOCAÇÃO se dará às14h:30min, com os integrantes da categoria presentes, para deliberarem a seguinte 
ORDEM DO DIA: 

 
 1º.) Retificação da Fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Município de Riachão das 

Neves-BA / SINDSERN; 2º.) Retificação do Estatuto Social do SINDSERN; 3º.) Retificação da Eleição e Posse dos 
membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDSERN; 

 
Nota: Os interessados deverão procurar a Comissão Organizadora , no período de 14/05/2018 a 25/05/2018, das 

8h:30min às 11h:30min, de segunda a sexta-feira, na sede do SINDSERN, localizado na Praça Municipal, S/N, Centro, 
atrás da Prefeitura, Município do município de  Riachão das Neves-Bahia, CEP.: 47.000-970.fone: (77)9 9938-3062 /9 
9912-7929 / 9 9922-8088.  

 
EDSON VIEIRA DE LIMA 

Presidente da Comissão Organizadora 
 Riachão das Neves – Bahia, em 09 de Maio de 2018. 

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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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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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.

Ano XII  Nº 3501   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    04 de maio de 2018
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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.

Ano XII  Nº 3500   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de maio de 2018
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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.

Ano XII  Nº 3470   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de abril de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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.

Ano XII  Nº 3463   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de março de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2018

O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a Chamada Pública Nº 001/2018 nos termos da Lei 
11.947/2009, Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a me-
renda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cristópolis. Os envelopes serão recebidos no dia 16/04/2018, as 09:00 horas (horário 
local), na Secretaria de Administração, situada na Av. Major Claro, 160, Centro, Cristópolis-Ba. Informações adicionais na sala da 
CPL, ou através do site do Diário Oficial do Município: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 23 de Março de 2018. 

Nicolas Gonçalves de Araújo
Presidente da CPL

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.

Ano XII  Nº 3460   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de março de 2018
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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.

Ano XII  Nº 3457   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de março de 2018
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 03 de Abril de 2018, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para cestas 
básicas deste Município de Cristopolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 19 de Março de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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.

Ano XI  Nº 3326    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    09 de novembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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.

Ano XI  Nº 3296    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10  de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 003/2017 no dia 25/10/2017 às 09:00h. 
Tendo como Objeto: Contratação de empresa para Obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares, na Construção de 55 
(cinquenta e cinco) Módulos Sanitários no Município de Cristópolis-Ba. Este edital está disponível na sala da CPL. das 
08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de solicitação por escrito. Maiores informações na sala da CPL, situada 
na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 09 de Outubro de 2017. 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 23 de Ou-
tubro de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de empresa para serviços de  
recarga de cartuchos e toners  das Impressoras das Secretarias deste Município. Maiores informações constam no edital, 
que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 
08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 09 de Outubro de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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.

Ano XI  Nº 3289     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 16 de 
Outubro de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de Serviços Gráficos, para 
manutenção das Secretarias Municipais deste Município de Cristópolis - Ba. Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 
às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 02 de Outubro de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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.

Ano XI  Nº 3240     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    15 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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.

Ano XI  Nº 3218     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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.

Ano XI  Nº 3200     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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.

Ano XI  Nº 3190     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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.

Ano XI  Nº 3177     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    13 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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.

Ano XI  Nº 3157     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de maio de 2017

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 

CNPJ 13.655.089/0001-76 
Av. Major Claro, n.º 160 – Centro – CEP: 47.950-000  

 
 
 
 

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2017 
 

O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a Chamada 
Pública Nº 001/2017 nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a merenda escolar da 
Rede Municipal de Ensino de Cristópolis. Os envelopes serão recebidos no dia 13/06/2017, as 
09:00 horas (horário local), na Secretaria de Administração, situada na Av. Major Claro, 160, 
Centro, Cristópolis-Ba. Informações adicionais na sala da CPL, ou através do site do Diário 
Oficial do Município: www.cristopolis.ba.io.org.br. Cristópolis-Ba, 23 de Maio de 2017. 
 
 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL 

 
 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Junho de 2017, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) de 
forma parcelada, para as Secretarias de Administração, Infraestrutura, Educação e Saúde. Maiores informações constam no edital, que estará 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 13 de Junho de 2017.  
 

Márcio Miranda de Souza  
Pregoeiro. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2017 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Junho de 2017, às 
14:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Instalação e Fornecimento de Material Elétrico, para manutenção da 
Iluminação Pública deste Município, de forma parcelada, para a Secretaria de Infraestrutura. Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 13 de Junho de 2017.  
 

Márcio Miranda de Souza  
Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis - Ba, comunica aos interessados que no dia 10 de Julho de 2017, às 09:00h, rea-
lizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Prestação de serviços na manutenção de poços artesianos, bombas, 
quadro de força e geradores, de forma parcelada para Prefeitura municipal de Cristópolis – na Secretaria de Infraestrutura. Maiores 
informações constam no edital, que estará disponível na sala da C.P.L, na Av. Major Claro, n.º 160 - Cristópolis – Ba,  no horário das 
08:00 às 12:00h. Site do município www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 26 de Junho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que no dia 10 de Julho de 2017, às 14:00h, 
realizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a contratação de empresa especializada em imunização e controle 
de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento de aves e lim-
peza, dos prédios Públicos deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da C.P.L, situada 
na Av. Major Claro, n.º 160, Centro - Cristópolis – Ba. Site www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 26 de Junho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 14 de Julho de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de Empresa para Produção e organização Artísticos e 
Culturais para Festa do Alho deste Município, para Secretaria Municipal de Educação . Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. 
Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 03 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 17 de Julho de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de Empresa para aquisição de Totem, Placas Externa e 
Interna, para identificação das Unidades de Saúde deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.
ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 04 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 17 de Julho de 2017, às 
14:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Aquisição Equipamentos e Materiais permanentes (Móveis, Material 
Permanente e Equipamentos Hospitalar). Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 04 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 001/2017 no dia 09/08/2017 às 09:00h. Tendo como 
Objeto: Contratação de empresa para Obras de Construção de uma Escola com seis salas de aula no Distrito de Agua Doce neste 
Município de Cristópolis -Ba. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de so-
licitação por escrito mediante pagamento de R$ 100,00. Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. Major Claro, n.º 160, 
Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 24 de Julho de 2017. 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 04 de Agosto de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a serviços de Confecções (camisetas, uniformes, lençóis), para manu-
tenção das Secretarias deste Município de forma parcelada. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.
br. 
Cristópolis – Ba, 24 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 25 de 
Agosto de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a serviços de Confecções (camisetas, uni-
formes, lençóis), para manutenção das Secretarias deste Município de forma parcelada. Maiores informações constam no 
edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário 
das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 14 de Agosto de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 22 de Novembro de 
2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de empresa para aquisição de 03 (três) veículos 
0km para manutenção das  Secretarias de Saúde e Ação Social deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 08 de Novembro de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 06 de Abril de 2018, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de Refeições para funcionários das Secretarias deste Mu-
nicípio de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 22 de Março de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2018

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 001/2018 no dia 18/04/2018 às 09:00h. 
Tendo como Objeto: Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial em Diversas Ruas 01, 02, 03 e 04, no 
Povoado de Lagoa do Oscar, no Município de Cristópolis. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 17:00h, 
e poderá ser adquirido através de solicitação por escrito. Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. Major Cla-
ro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 02 de Abril de 2018. 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN.º 014/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 15 de Maio 
de 2018, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de BENS DE CONSUMO (MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO) de forma parcelada, para as Secretarias de Administração, Infraestrutura, Educação, Ação 
Social e Saúde deste Município de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: www.cris-
topolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 02 de Maio de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN.º 015/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 16 de Maio de 2018, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de equipamentos e aparelhos de fisioterapia, para a Secretaria 
municipal de Saúde deste Município de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Co-
missão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 03 de Maio de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN.º 016/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 17 de maio 
de 2018, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado pregão, destinado a aquisição de pré-moldados de concreto diver-
sos,  destinados à construção, ampliação, melhoria, modernização e manutenção de logradouros públicos municipais, 
deste Município de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 03 de Maio de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALN.º 017/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 21 de Maio de 2018, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a locação de Sanitários Químicos, Palco, Tendas e Som, para festejos 
e congressos deste Município de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 07 de Maio de 2018. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.
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CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 
Estado da Bahia 
CNPJ nº 16.424.855/0001-80 

 

 
    Tabocas do Brejo Velho - “o maior parque solar da América Latina”           

 

LEI Nº 402/2018, DE 09 DE MAIO DE 2018. 

 “Institui a Semana da Cultura de Tabocas do Brejo 
Velho e dá outras providências”.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO TABOCAS DO BREJO VELHO, 
Estado da Bahia, no uso de uma de suas atribuições Legais;  

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei; 

Art. 1º Fica criada a SEMANA DA CULTURA, na forma desta Lei, a ser comemorada 
na semana do aniversário da cidade de Tabocas do Brejo Velho – dia 12 de abril. 

Art. 2º A Semana Cultural de Tabocas do Brejo Velho terá como objetivos:  

I - Criar um evento cultural anual, que venha congregar todas as tendências 
artísticas de Tabocas do Brejo Velho, tais como: Música, dança teatro, literatura, artes plásticas, 
comidas típicas, etc; 

II - Incentivar e fortalecer o movimento cultural Taboquense, abrindo espaço para 
a circulação e comercialização dos produtos artísticos;  

III - Promover a divulgação de nossos valores e a regionalização da cultura 
Taboquense; 

IV - Conclamar o poder público para prestigiar e apoiar o evento. 

Art. 3º A execução, bem como a organização do evento, ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação do Município ou Secretaria 
Municipal similar. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, em 09 de maio de 2018. 

 
HUMBERTO PEREIRA DA SILVA 

Prefeito 
 
 
 
 
 
*republicado por erro material, em substituição a Lei Municipal nº 401/2018. 
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