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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 IX  Nº 2322     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   11 de fevereiro de 2015

‘ABANDONO DE EMPREGRO’

PDCA Engenharia, estabelecida na Av. Araucária nº 305, Sho-
pping Marggiore, Sala 133, Água Claras-DF, inscrita no CNPJ 
sob n° 14.712.743/0001-07, declara que o contrato de traba-
lho com o Sr. MOACIR GOMES PEREIRA, portador da CTPS 
6596182 Série 0040/BA, foi extinto desde 24/12/2014, por justa 
causa aplicável ao trabalhador, por abandono de emprego, na 
forma do artigo 482, letra ”I”. da CLT.”
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Marcio Jiovane Matiazi, CPF Nº 635.416.539-49, torna público 
que está requerendo à Secretaria de Agricultura, Desenvolvimen-
to Econômico e Meio Ambiente – SADEMA, a Licença de Opera-
ção para agricultura de sequeiro, localizada na Fazenda Murilo I e 
Fazenda Murilo II, na Estrada Linha do Ouro, KM 30, Zona Rural 
de Riachão das Neves-Ba.

Marcio Jiovane Matiazi
Proprietário

O Sr. Marcio Jiovane Matiazi, na busca da melhoria contínua das 
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está compro-
metida em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os im-
pactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a preser-
vação 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 colabora-
dores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

Marcio Jiovane Matiazi 
Proprietário 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

Buritirama: Assistência Social promo-
ve dinâmica e palestra com gestantes

A Prefeitura de Buritirama, através da Secretaria 
de Assistência Social, promoveu duas dinâmicas de 
grupo organizadas pelo Psicólogo Antônio Andra-
de Neto, no auditório do CRAS, com as gestantes da 
comunidade, com o objetivo de desenvolver a auto-
estima e compreender o sentimento de importância 
e valor que uma pessoa tem em relação a si própria e 
uma maior interação entre o grupo.
Após a atividade foi oferecido um breakfest às par-
ticipantes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

##ATO REPUBLICAÇÃO DE AVISO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2014

##TEX A Prefeitura Municipal de formosa do Rio Preto, Bahia, comunica aos interessados que se encontra reaberta até o dia 13 
de Maio de 2014 às 09h:00min, o Chamamento Público para o Credenciamento de clínicas na realização de exames diversos, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, de acordo com as especificações contidas no Edital de 
Chamamento Público Nº 01/2014, Processo Administrativo Nº 290/2014. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação 
desta Prefeitura. Este Edital está a disposição na sala da CPL, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e 
das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 
3616.2112/2483 – Adenes Oliveira de Souza – Presidente CPL.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 28 de Abril de 2014

##ATO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2014

##TEX A Prefeitura Municipal de formosa do Rio Preto, Bahia, comunica aos interessados que se encontra aberta até o dia 13 de 
Maio de 2014 às 14h:00min, Chamamento Público para o Credenciamento de Clínicas no Município de Formosa do Rio Preto, ob-
jetivando a prestação de serviços médicos clínicos e plantonistas para suprir as necessitadas da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Municipio, de acordo com as especificações contidas no Edital de Chamamento Público Nº 03/2014, Processo Administrativo Nº 
533/2014. Informações na sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura. Este Edital está a disposição na sala da CPL, 
e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, 
centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Adenes Oliveira de Souza – Presidente CPL.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 28 de Abril de 2014

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014

##TEXT O Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará licitação Tomada de Preços n.º 
11/2014, Proc. Administrativo nº 532/2014, no dia 19/05/2014, ás 10:00hs, objetivando a contratação de empresa especializada para 
fornecimento de mão de obra para prestar serviços de roçagem manual das estradas vicinais pertencentes a este Município. Este 
Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 
12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – 
Tel.: 77 - 3616.2112/2483. Adenes Oliveira de Souza – Presidente CPL

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal 
##DAT 28 de Abril de 2014
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