
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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VIII  Nº 2244     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   26 de novembro de 2014

DIRCOM

Os agricultores familiares do município de Santa Rita de Cássia, 
no oeste da Bahia, receberam do Governo do Estado um reforço 
para o desenvolvimento de suas atividades agrícolas. Em visita 
ao município na manhã desta quarta-feira (26) o governador Ja-
cques Wagner entregou um trator para o município e autorizou 
a construção de uma cozinha comunitária para a Associação dos 
Parceleiros da Fazenda Rio Preto (Apfarp), que deverá ser im-
plantada no assentamento Antônio Conselheiro.
O prefeito de Barreiras, Antonio Henrique, viajou até Santa Rita 
para prestigiar a visita do governador e convidá-lo para retornar 
a Barreiras antes do término de seu mandato. O prefeito também 
agradeceu os investimentos do Governo no município e dese-
jou sorte em sua nova missão no governo da presidenta Dilma 
Rousseff.
“É uma honra participar mais uma vez, ao lado do governador, 
de mais uma entrega de benefícios ao povo da região oeste do 
Estado. Estes investimentos anunciados hoje vão fortalecer a 
agricultura familiar, que é de grande importância para o desen-
volvimento sustentável de nossa região”, declarou o prefeito de 
Barreiras.
Após a entrega e a assinatura da autorização, o governador afir-
mou que o trecho de 80 quilômetros de estrada até Mansidão 
será pavimentado, e que o projeto já está em andamento no De-
partamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba). 
“Fizemos oito mil quilômetros de rodovias nos últimos oito anos 
em nosso governo e eu tenho certeza que o próximo governa-
dor, Rui Costa, vai dar continuidade a este trabalho”, destacou 
Wagner.

Prefeito Antonio Henrique prestigia visita 
do governador a Santa Rita de Cássia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 61/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA. Comunica que realizará Licitação Pregão Presencial N.º 61/2014, 
Proc. Administrativo Nº 1.285/2014, no dia 09 de Dezembro de 2014, as 09:00 horas. Objetivando a contratação de empresa para 
fornecimento de cesta básica para doação. Este Edital está à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 
08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n°, Centro – For-
mosa do Rio Preto BA – CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 -  3616.2112/2483. Adenes Oliveira de Souza-Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 26 de Novembro de 2014

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA. Comunica que realizará Pregão Presencial n.º 62/2014, Proc. 
Administrativo nº 1286/2014, no dia 09 de Dezembro de 2014, as 11:00 horas. Objetivando a aquisição de GLP, Gás de Cozinha, em 
atendimento as necessidades de diversas secretarias, escolas e unidades de saúde deste Município. Este Edital está a disposição na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pesso-
almente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n°, Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 -  3616.2112/2483. 
Adenes Oliveira de Souza-Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 26 de Novembro de 2014GAZETA DO OESTE
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##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 63/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA. Comunica que realizará Licitação Pregão Presencial N.º 63/2014, 
Proc. Administrativo Nº 1.287/2014, no dia 09 de Dezembro de 2014, as 15:00 horas. Objetivando a contratação de pessoa jurídica 
no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Formosa 
do Rio Preto. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 
as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n°, Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP 
– 47.990-000 – Tel.: 77 -  3616.2112/2483. Adenes Oliveira de Souza-Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 26 de Novembro de 2014

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2014

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Licitação Pregão Presencial n.º 64/2014, 
Proc. Administrativo nº 1288/2014, no dia 10 de Dezembro de 2014, ás 09:00hs. Objetivando a aquisição/serviço de passagens de 
transportes terrestre e aéreo, para atendimento as diversas secretárias 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 – Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 26 de Novembro de 2014

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2014

##TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 65/2014, Proc. Ad-
ministrativo nº 1289/2014, no dia 10 de Dezembro de 2014, ás 11:00hs. Objetivando a aquisição de Equipamentos Hospitalar para 
atender as necessidades da rede municipal de saúde deste Município. Este Edital está à 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 – 
Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 15 de Janeiro de 2014

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 66/2014

##TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 66/2014, Proc. Admi-
nistrativo nº 1.290/2014, no dia 10 de Dezembro de 2014, ás 14:30hs. Objetivando a aquisição de medicamentos, material hospitalar 
e material odontológico para atender as necessidades da rede municipal de saúde deste 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 – Pregoeiro.

##ASS Jabes Lustosa Nogueira Júnior
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 26 de Novembro de 2014
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Produtores baianos são orientados sobre como 
proceder durante a Operação Safra da PM

Comunidades agrícolas do Oeste da Bahia foram visitadas, 
de 10 a 19 de novembro, por representantes da Aiba, Aba-
pa e Polícia Militar para orientar os produtores sobre como 
proceder durante a Operação Safra 2014-15. Até abril do 
próximo ano, as propriedades serão monitoradas por pa-
trulhas da Cipe Cerrado com o objetivo de coibir assaltos. 
Durante as reuniões, os produtores foram instruídos a de-
signar funcionários para serem os responsáveis por recep-
cionar as patrulhas e fornecer as informações solicitadas. 
Cada visita será registrada em uma ficha de procedimentos 
da polícia. Os produtores também foram informados que 
serão realizadas blitz nas estradas da zona rural e recebe-
ram adesivos com os telefones de contato das patrulhas e 
das centrais de polícia da região. 
Presente na reunião de Barreiras, o produtor rural, Carlos 
Kojio, ressaltou a importância da Operação Safra para o 
reestabelecimento da paz no campo. “Essa Operação che-
gou no momento em que mais somos alvo dos assaltantes, 
a época do plantio. O trabalho já está sendo eficiente, ini-
bindo os roubos. Espero que a atuação da Polícia Militar 
tenha pleno êxito até o final para que tenhamos tranquili-
dade”, disse Kojio.
 Como as reuniões foram realizadas na época do plantio, a 
Aiba e a Abapa aproveitaram para ressaltar a importância 
do manejo integrado de pragas. Foi alertado que a Bahia 
permanece em “estado de emergência fitossanitária” diante 
da existência da Helicoverpa armigera, o que demandará 
mais atenção dos produtores. Também foi apresentada a 
importância da mobilização dos produtores vizinhos para 
ações conjuntas no combate às pragas, a fim de evitar focos 
de proliferações.

Ascom Aiba

Prefeito Arival Viana autoriza construção 
de quadra com iluminação na zona rural

O Prefeito de Buritirama, Arival Viana, autorizou o início 
da construção da quadra poliesportiva com iluminação, 
na comunidade de redenção, zona rural do município, que 
será construída com recursos próprios do tesouro muni-
cipal.
A quadra poliesportiva estará localizada em um terreno ao 
lado da antiga Escola Municipal Joaquim Bento de Morais, 
doado por Pedro Dourado dos Santos, morador da comu-
nidade.
O Prefeito já entregou a ordem de serviços ao empresário 
da construção civil, Pedro Viana, da Construtora Viana 
Barros Engenharia e Serviços Ltda de Bom Jesus da Lapa, 
vencedora da licitação, portanto, encarregada de executar 
o projeto. O empresário prometeu finalizar e entregar a 
obra em março de 2015.
Desde que assumiu, em janeiro de 2013, o prefeito, tem 
dado uma guinada na infraestrutura municipal, cum-
prindo gradativamente as promessas de campanha, seja 
reformando, ampliando ou construindo quadras, escolas, 
praças, unidades básicas de saúde, pavimentando ruas e 
avenidas ou requalificando a iluminação pública.
Ainda na reunião realizada no início da noite desta terça-
-feira (18), Arival Viana, atendendo pedidos dos represen-
tantes das comunidades de Redenção e Cupins, solicitou 
ao Engenheiro Moitinho e ao Secretário de Obras, Orlando 
Lima, a imediata elaboração de um projeto para reforma e 
adaptação das antigas escolas das duas comunidades, em 
templos religiosos, locais onde poderão efetuar suas cele-
brações de devoção.
É o Governo “Ação e Justiça”, com as construções e requali-
ficações destes locais proporcionando mais lazer, cultura e 
diversão nas comunidades.

Ascom 
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