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“MARCOS
SERGIO
DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, empresa de diPEDIDO
DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO
reito privado, nome de Fantasia Panificadora Pão & Cia, estabelecida
na Rua
da Saudade
n° 03,
Gilmar Tagliari
Bortolin,Jardim
CPF 245.520.380-87,
torna público
que Bairro Vila Nova, município de Barestá requerendo
ao
INEMA
–
Instituto
Estadual
de
Meio
Ambiente
reiras, estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob n° 14.094.461/0001-85,
e Recursos Hídricos, Licença de Operação para Atividade de Agrio Sr.
E SILVA, portador da CTPS
cultura deconvoca
Sequeiro, localizada
na ODENILTON
Fazenda Passo Fundo,PROSPERO
entre os
município de Barreiras e São Desidério - BA.
4080362 Série 00030/BA, a comparecer no endereço citado no prazo de 48 (quarenta Gilmar
e oito
horas),
Tagliari
Bortolin sujeito às penalidades previstas no
Proprietário
art.482 da CLT.”
Barreiras, 24 de setembro de 2014
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POLÍTICA AMBIENTAL

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Gilmar Tagliari Bortolin, CPF 245.520.380-87, 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 requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema 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, disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu desempenho 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 colaboradores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente
correta;

Gilmar Tagliari Bortolin, CPF 245.520.380-87, torna público que
CNPJ:
14.222.277/0001-73
está requerendo
ao INEMA
– Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Licença de Operação para Atividade de Agricultura de Sequeiro, localizada na Fazenda Passo Fundo, entre os
AVISO
ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO
município
deDE
Barreiras
e São Desidério
- BA.

Gilmar Tagliari Bortolin
Proprietário

Município de Serra Dourada

PPRP Nº 017/2014. Objeto: Contratação de empresa p/
Tagliari
Bortolin
aquisição de 04 veículos 1.0, zero KM, anoGilmar
2014/15,
bicomProprietário
bustível, motor flex, capacidade 05 passageiros, destinados
a Manutenção das Secretarias e Órgãos deste Município.
O Pregoeiro ADJUDICA em 15/09/2014 e o Prefeito HOMOLOGA em 18/09/2014, este procedimento licitatório em
favor da empresa: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
71.145.668/0003-37. Vlr Global R$ 126.000,00. Demais atos
D.O no site www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA,
18/09/2014. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal

POLÍTICA
AMBIENTAL
AVISO
DE RESULTADO
DE JULGAMENTO
DE LICITAÇÃO
PPRP Nº 019/2014. Objeto: Contratação de empresa p/
Gilmar Tagliari Bortolin, CPF 245.520.380-87, na busca da melhoaquisição
água,
refrigerantes
e locação
de cadeiras
e
ria
contínuadedas
ações
voltadas para
o meio ambiente,
assegura
mesas
plásticas
para
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as
demandas
das
Secretarias
e
que está comprometida em:
desteo Município.
Vencedora:
EDNAprotegendo
RODRIGUES
.Órgãos
Promover
desenvolvimento
sustentável,
o meio
ambiente
da prevenção
da poluição, administrando
MACIEL através
ME, CNPJ
nº 11.371.545/0001-20.
Vlr Globalos impactos
ambientais
de forma
torná-los
com a preserR$ 47.420,00.
Demais
atos aD.O
no sitecompatíveis
www.serradourada.
vação
das
condições
necessárias
à
vida;
ba.gov.br. S. Dourada/BA, 22/09/2014. Carlos Marques Ro.drigues
Atender–àPregoeiro.
legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-

sitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sisA CPL do Município de S. Dourada fará na sede, Tomada
tema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades,
de Preço enºserviços,
03/2014bem
em 14/10/2014
as 09:30h.
Objeto.
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