
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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Em Assembleia Geral Constituinte, dia (19), foi criado o Obser-
vatório Social (OS) de Barreiras. Entidade sem fins lucrativos, 
apartidária, que visa a educação fiscal e o controle da qualidade 
na aplicação dos recursos públicos. Estiveram presentes mem-
bros da sociedade civil organizada e da imprensa local.  
Durante a assembleia foi apresentada a diretoria eleita para o biê-
nio 2016-2017, que compõe os conselhos de administração, fiscal 
e consultivo. Barreiras é a quarta cidade da Bahia a constituir um 
OS. No Brasil, já existem 96 Observatórios, distribuídos em 18 
estados.
Para o presidente eleito do OS de Barreiras, Carlos Prado, esse é 
um grande passo para o exercício da cidadania no município de 
Barreiras. “Formalizamos um compromisso com a população da 
cidade, pois, o Observatório Social é uma ferramenta de transpa-
rência, que vem contribuir para a boa gestão dos recursos desde 
o lançamento do edital, até a entrega do produto ou serviço” afir-
mou, acrescentando que “o trabalho será conduzido com coerên-
cia e dentro da legalidade constitucional”.
O processo para a constituição do OS de Barreiras, iniciou-se 
através da vinda da vice-presidente do Observatório Social do 
Brasil (OSB), Iara Vaz, no primeiro semestre do ano para escla-
recer como é a atuação da entidade nos municípios. Para Rider 
Castro, presidente da CDL Barreiras, entidade que desde o iní-
cio contribuiu para a criação do Observatório, a disposição dos 
primeiros voluntários foi fundamental. “A constituição dessa en-
tidade é um marco na história do nosso município. Mas, esse é 
apenas o começo, a partir de agora será necessário contar com 
a disponibilidade de mais pessoas para obter bons resultados”, 
pontuou. O Observatório Social funcionará na sede da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) subseção Barreiras.

Observatório Social de Barreiras 
é constituído
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE  
RIACHÃO DAS NEVES - BA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHÃO DAS NEVES 
– BA . O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão das Neves/BA, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.770.812/0001-20, Carta Sindical nº. 302.209-79, emitida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, com endereço na Rua 15 de Dezembro, S/Nº, 
CEP: 47970-000, Bairro Centro, Riachão das Neves/BA - convoca pelo presente 
EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, 
Ativos, Inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e 
assalariados e assalariadas rurais, do Município de Riachão das Neves /BA, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHÃO DAS NEVES-BA a ser 
realizada no dia 19 de Setembro de 2015, na sede do Sindicado, com endereço na 
Rua 15 de Dezembro, S/Nº, CEP: 47970-000, Bairro Centro – Riachão das 
Neves/BA, com início às 09:00 (nove) horas, em primeira convocação e em segunda 
convocação, 01 (uma) hora após, observando o quórum estatutário, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e 
agricultoras familiares,  proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio 
rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto 
Lei 1166/1971, ativos e aposentados, no Município de Riachão das Neves/BA; b) 
alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos trabalhadores rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares de Riachão das Neves - BA; 2) outras 
alterações estatutárias decorrente das anteriores do item 1. DAT Riachão das 
Neves/BA, 14 de Agosto de 2015. ASS PRIMAZIO DE SOUZA LIMA 
CARDOZO.  Presidente do Sindicato. 

COMUNICADO 
“A empresa Raizen Combustiveis  S.A, declara que encontra-se ex-
traviado o Livro Fiscal Registro de Utilização de Documentos Fiscais 
e Termo de Ocorrências (Modelo 6) – RUDOF, da sua filial localiza-
da em Aeroporto de Barreiras, S/N - Bairro Santa Luzia - BA -  CNPJ 
33.453.598/0337-22 e Insc. Estadual 025.981.212”.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
CRISTÓPOLIS-BA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CRISTÓPOLIS – BA.  O 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cristópolis/BA, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.148.548/0001-98,  com endereço na 10ª Travessa Major Claro, n° 327,  CEP: 
47950-000, Bairro Centro, Cristópolis/BA - convoca pelo presente EDITAL todos 
os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos 
e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares e assalariados e 
assalariadas rurais, do Município de Cristópolis/BA, para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE CRISTÓPOLIS-BA a ser realizada no dia 20 de 
Setembro de 2015, na sede do Sindicado, com endereço na 10ª Travessa Major 
Claro, n° 327,  CEP: 47950-000, Bairro Centro, Cristópolis/BA, com início às 09:00 
(nove) horas, em primeira convocação e em segunda convocação, 01 (uma) hora 
após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 
Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a 
categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares,  
proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou 
em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1166/1971, ativos e 
aposentados, no Município de Cristópolis/BA; b) alterar a denominação do 
Sindicato para Sindicato dos trabalhadores rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Cristópolis - BA; 2) outras alterações estatutárias decorrente das 
anteriores do item 1. Cristópolis/BA, 17 de Agosto de 2015. OLENI ROSA DE 
MENEZES DOS ANJOS.  Presidente do Sindicato.   
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 14.100.747/0001-26 
Praça Municipal, 27 – Centro 

CEP 47970-000 - Riachão das Neves/BA 

        

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2015 
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2015 

O MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, torna público a contratação da empresa IGPM – 
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME, Cadastrada no CNPJ sob nº 17.485.612/0001-14, 
estabelecida na Av. 07 de Setembro, 1422 – Centro – Formosa do Rio Preto – Bahia, neste ato 
representada Aildon Nunes Porto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade 
profissional nº 023473/O-8, expedida pelo CRC/BA, CPF nº 339.092.961-49, residente e domiciliado na 
Rua Planalto, 292 – Sandra Regina – Barreiras – BA, no valor global de R$ 186.521,52 (Cento e oitenta e 
seis mil, quinhentos e vinte e um reais, cinquenta e dois centavos), cujo objetivo é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria na área de 
processos licitatórios, contratos e controle interno, Vigência: 02 de Janeiro de 2015 à 31 de Dezembro de 
2015.  Riachão das Neves, 02 de Janeiro de 2015.  

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2015 

RATIFICO E RECONHEÇO, a decisão adotada pelo Presidente da CPL, no que tange a Inexigibilidade 
n.º 03/2015. Contratado: IGPM – ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA – ME, Cadastrada no CNPJ sob 
nº 17.485.612/0001-14, estabelecida na Av. 07 de Setembro, 1422 – Centro – Formosa do Rio Preto – 
Bahia, neste ato representada Aildon Nunes Porto, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de 
identidade profissional nº 023473/O-8, expedida pelo CRC/BA, CPF nº 339.092.961-49, residente e 
domiciliado na Rua Planalto, 292 – Sandra Regina – Barreiras – BA, cujo objetivo é a Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria na área de 
processos licitatórios, contratos e controle interno, no valor global de R$ 186.521,52 (Cento e oitenta e 
seis mil, quinhentos e vinte e um reais, cinquenta e dois centavos), Riachão das Neves (BA), 02 de 
Janeiro de 2015. Hamilton Santana de Lima. Prefeito Municipal.

Esta edição encontra-se no site: www.riachaodasneves.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Riachão das Neves

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K7QHEQ5C9SPUQOTD1O7KAG

Segunda-feira
17 de Agosto de 2015
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