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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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Professores do ensino infantil de LEM recebem capacitação do 
programa Cirandando Brasil

Professores das unidades de ensino infantil e Centros Mu-
nicipais de Educação Infantil (CEMEIs) de Luís Eduardo 
Magalhães participam nesta sexta-feira e sábado, 07 e 08 res-
pectivamente, no CEMEI Patrícia Oshiro Brentan, da capa-
citação de multiplicadores do Programa Cirandando Brasil, 
uma iniciativa do Governo Federal e da Petrobrás com obje-
tivo de resgatar e atualizar a cultura da brincadeira brasileira.

O programa nasceu da observação da pesquisadora Nair 
Spinelli Lauria sobre a brincadeira praticada nos dias atuais 
e a inserção dos valores adultos no ato de brincar. “Muito 
do sucesso do programa vem da forma como a brincadeira 
é apresentada às crianças. Preservando folclore, letra, melo-
dia, coreografia e principalmente, a intenção da brincadei-
ra, todas as velhas e tradicionais cantigas arranjadas na mú-
sica popular brasileira são reapresentadas às crianças, seus 
pais e professores através das ferramentas de ação do pro-
grama”, explica Nair, também conhecida como Nairzinha.
São objetivos do programa além do apreço das brincadei-
ras e cantigas populares a promoção da identidade cultural 
da criança brasileira, o incentivo na comunidade estudantil 
baiana o desenvolvimento de projetos que visem o resgate 
e valorização da cultura da brincadeira regionalizada entre 
outros. A programação do programa conta com oficinas 
de música, literatura, brincadeiras, brinquedos e dança.
Ao final da capacitação os professores participantes recebe-
rão certificado e material didático com CDs e livro com mú-
sicas, histórias, brincadeiras e repertórios diversos de canti-
gas de roda, incluindo letra, partitura, cifras e curiosidades.
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BALANÇO AMBIENTAL 
A empresa Diasa Dourado Irrigação e Agricultura S/A  torna pública que está requerendo ao 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA, a Licença Ambiental de 
Regularização – LR 

Nome da Empresa: 
    Diasa Dourado Irrigação e Agricultura S/A 

CNPJ: 
                24.447.021/0001-18 

Atividade: 
Geração e Transmissão de Energia Elétrica 
 

Endereço: 
Fazenda Dourado, margem direita do Rio 
Pratudão, Zona Rural de Jaborandi – BA. 

1. Principais resultados alcançados na vigência da Licença de Operação: 
 
Durante o período que esteve em funcionamento, possibilitou a geração de energia elétrica 

para uso na propriedade e comunidades locais; 
Geração de emprego e renda; 
Prevenção e combate a incêndios florestais na propriedade  e circunvizinhanças; 
Manutenção de estradas e construção de aceiros para combate prevenção a incêndios 

florestais; 
Instalação de rede elétrica de distribuição; 

 
2.   Investimentos realizados: 

Não contabilizado 
 

3. Metas para o próximo período de validade da Licença Ambiental 
 
Requerimento de Licença de Regularização da Atividade Geração e Transmissão de 

energia elétrica para reativação do empreendimento. 
Readequação do empreendimento aos ditames da legislação ambiental em vigor. 
Cumprimento do Termo de compromisso nº 2014.001.003562/TC celebrado junto ao 

INEMA. 
Reforma dos equipamentos; 
Retificação e Recuperação das margens do canal adutor; 
Implementação de Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
Implementação de novo programa de Educação Ambiental no empreendimento e 

comunidades locais; 
Implementação do programa de prevenção de acidentes; 
 

4. Investimento a realizar: Em fase de cotação de preços  
5. Avaliação do cumprimento dos principais condicionantes da licença em vigor: 

 
O relatório de cumprimento dos condicionantes foi protocolado no órgão ambiental em 10 

de agosto de 2001. 
6. Outras informações complementares: 

A preservação dos recursos hídricos nas áreas de influência é de primordial importância 
para operação do empreendimento e cumprimento de sua função social, razão pela qual irá buscar 
alternativas no intuito de perpetuar a sustentabilidade do empreendimento.  
 
Coordenador (a) CTGA:  

 
José Hildebrando da Luz 

                                 Data: 07/08/ 2015 

 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

Barreiras, 07 de agosto de 2015 Página 03

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PPRP 027/2015
Objeto: Contratar empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e serviços de preparação do corpo e 
traslados, visando o atendimento da população carente deste  Município. Empresa Vencedora - TRANS. FR SERVIÇOS E COMER-
CIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 11.404.208/0001-92, valor global R$ 137.220,00.  Serra Dourada/BA, 13/07/2015. Vilmar Souza 
dos Santos - Pregoeiro.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PPRP 027/2015
Objeto: Contratar empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e serviços de preparação do corpo 
e traslados, visando o atendimento da população carente deste  Município. O Pregoeiro ADJUDICA em 13/07/2015 e o Prefei-
to HOMOLOGA em 17/07/2015, em favor da empresa: TRANS. FR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 
11.404.208/0001-92, valor global R$ 137.220,00. Serra Dourada/BA, 17/07/2015. José Milton F. de Souza – Prefeito.

AVISO DE RETIFICAÇAO
O Município de Serra Dourada/BA, retifica o extrato de contrato n° 127/2015 publicado no dia 04/08/2015, Edição nº 1296.  Onde se 
lê: Aquisição de gêneros alimentícios em geral  destinado a manutenção das secretarias e órgãos  deste Município;  Leia-se: Aquisição 
de gêneros alimentícios destinado a merenda escolar deste município para o ano letivo de 2015. Serra Dourada/BA, 07 de agosto de 
2015
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Quinta-feira, 06 de Agosto de 2015 | Edição N° 244 | Cardeno I

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

                 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – BAHIA

CNPJ: 13.348.529/0001-42

Rua Capitão Manoel Remígio, 80 – Centro –Mansidão - Bahia CEP: 47.160-000
Fone/Fax: (77) 36412118- E-mail- pmmansidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO (BA)
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2015.

ERRATA

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Mansidão (BA), no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação do Extrato de Contrato nº 108/2015 publicado 
em 03 de agosto de 2015 na edição nº 243. Onde se lê: objeto do contrato contratação de 
empresa especializa para execução dos serviços de sinalização horizontal nas vias do 
Município de Mansidão, leia-se objeto do contrato contratação de empresa especializada para 
realização de exames para diagnósticos por imagem em ressonância magnética, tomografia 
computadorizada e Radiografia, que serão destinados a pacientes carentes beneficiados pela 
Secretaria de Saúde deste Município. Permanecendo inalterados os demais itens do Extrato do 
Contrato de Licitação Pregão Presencial nº 011/2015.

Mansidão, 06 de agosto 2015.

Gilmar Nunes da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


