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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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Indústria de café será instalada em Ibotirama
CECOMM

O prefeito de Ibotirama, Terence Lessa e o vice-prefeito, Nonô 
Mariano receberam, na última semana, os proprietários da em-
presa Santos e Carvalho Indústria de produtos Alimentícios, que 
após comprovar o recolhimento de todas as taxas e providenciar 
toda documentação receberam das mãos do prefeito a assinatura 
do alvará de construção da primeira indústria que será instalada 
em Ibotirama.
As instalações da fábrica deverão ser construídas nos próximos 
meses na área industrial do município, localizada na BR-242 (sa-
ída para Seabra), nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). O investimento milionário deve gerar mais de 
100 empregos diretos, já na primeira fase.

O projeto cumprirá todos os processos produtivos exigidos. De 
acordo com Terence, a assinatura deste documento concretiza 
um trabalho de muitos meses entre a Prefeitura e a empresa. “A 
parceria com essa fábrica traz para Ibotirama uma nova ativi-
dade, e faz parte do nosso programa de desenvolvimento atrair 
empresas com a finalidade de compensar as perdas pelas mudan-
ças na legislação do ICMS e os frutos que colheremos com este 
trabalho serão imensos”, disse o prefeito.

A Empresa trabalhará inicialmente com a fabricação de café, que 
levará o nome da cidade – “Café Ibotirama”, mas a intenção é 
investir também em outros produtos alimentícios, como sucos 
e semelhantes. Um dos proprietários da empresa, em entrevista 
à Rádio Portal do Oeste FM, ressaltou a importância da parceria 

da prefeitura e da visão empreendedora do prefeito Terence Les-
sa. Para ele, a partir dessa iniciativa, provavelmente diversas ou-
tras empresas estarão procurando Ibotirama para se instalarem e 
com isso gerar emprego e renda para seus munícipes.

É importante destacar que esse empreendimento está ligado às 
diretrizes do município para com a iniciativa privada, uma vez 
que os índices positivos e a confiança na gestão municipal atra-
em os empresários e investidores proporcionando a geração de 
emprego, renda e o fortalecimento da economia, tornando Iboti-
rama cada vez maior e desenvolvida.
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Gilmar Tagliari Bortolin, CPF 245.520.380-87, na busca da melhoria con-
tínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está com-
prometida 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 ne-
cessárias 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, disponibilizan-
do às partes interessadas informações sobre seu desempenho em meio 
ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, con-
tribuindo 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;

A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

Gilmar Tagliari Bortolin, CPF 245.520.380-87, torna público que está reque-
rendo junto a - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
SEMMARH  – Licença de Operação para Atividade de Agricultura de Sequei-
ro, localizada na Fazenda Passo Fundo I e II, município de Formosa do Rio 
Preto  - BA.

Gilmar Tagliari Bortolin 

Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA 

Comarca de Barreiras - 3ª Vara de Feitos de Rei de 
Cons. Cível e Comerciais Fórum Tarcilo Vieira de 
Melo - CEB - Centro Empresarial Barreiras, Rod. 
BR 020/242 - Km 0, n° 31 - Lot. do Comércio, Vila 

Rica - CEP 47807-510, Fone: 77 3611-3970, 
Barreiras-BA  -  E-mail: a@a .com 

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO 
Processo nº: 0002492-21.1999.8.05.0022  
Classe - Assunto: Monitória - Contratos Bancários  
Autor: Banco do Brasil S/ A 
Réu: Otaviano Ramos Moreira 
Prazo: 20 
Citando(a)(s): Otaviano Ramos Moreira, CPF 
149.516.901-44, brasileiro. 
Valor do Débito: R$ 98.761,30. Data do Cálculo: 
23/11/2009. Por intermédio do presente, a(s) 
pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local 
incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste 
Juízo de Direito, tramitam os autos do processo 
epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 3 (três) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, 
efetuar (em) o pagamento do principal, acessórios, 
honorários advocatícios e despesas processuais. 
Não ocorrendo o pagamento, proceder-se-á à 
penhora de bens do executado. O executado poderá 
opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 
de 15 (quinze) dias, a contar do término do prazo da 
citação. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente 
edital, o qual será afixado no local de costume e 
publicado 1 vez(es), com intervalo de 0 dias na 
forma da lei. 
Barreiras (BA), 05 de Maio de 2014. 
Juiz de Direito: José Luiz Pessoa Cardoso 
Escrivã/Diretora de Secretaria: Albeny da Costa 
Santos 
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PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, 
torna público que está requerendo ao Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Inema a Licença de Im-
plantação de projeto de Irrigação em uma área de 2.480 
há e 915,7552 ha de agricultura de sequeiro, localizada 
na Fazenda Passagem Funda, no Município de Jaborandi 
- Bahia.

Silvia de Fátima M. Tiecher

POLÍTICA AMBIENTAL

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, pro-
prietária da faz. Passagem funda no Município de Jaborandi-
-BA, 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, adminis-
trando os impactos ambientais de forma a torná-los compa-
tíveis 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 ativi-
dades, 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 pro-
dutivo, contribuindo com a redução dos impactos ambientais 
através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus cola-
boradores, para que atuem de forma responsável e ambien-
talmente correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SILVIA DE FATIMA M. TIECHER, CPF: 431.369.741-15, 
torna público que está requerendo ao Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Inema a Licença de Ope-
ração de projeto de Irrigação em uma área de 2.480 ha 
e 915,7552 ha de agricultura de sequeiro, localizada na 
Fazenda Passagem Funda, no Município de Jaborandi - 
Bahia.

Silvia de Fátima M. Tiecher
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE 
CNPJ N: 13.912.084/0001-81

AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 001/2015
O Município de Coribe - Estado da Bahia, comunica adiamento de recebimento e 
abertura de envelopes da licitação na modalidade Concorrência nº 001/2015, para o dia 
24/04/2015, às 09h00min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Edital completo 
encontra-se à Rua Bandeirantes, 285 - centro - Coribe - Bahia, tel.: 77 3480.2130. 
Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial 
do Município disponível no site www.coribe.ba.gov.br / Coribe - Bahia, 24 de março de 
2015 / Robério Freire Santos / Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

Licitações

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

Coribe
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__________________________________________________________________________________ 
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000 
Telefone/fax.: 77 3480.2130 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Extrato de Contrato 

Espécie: Estrato Contrato n.º 069/2015, Fundamento; em observância as disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993; Favorecido: Jacinto Jose de Souza – CPF: 376.222.005-06; 
Objeto: Locação de imóvel, situado na Rua Principal, 29, Povoado de Vila Nova, interior do 
Municipio, para abrigar as instalações do Posto de Saúde; Vigência: 02/01/2015 a 30/06/2015; 
Valor: R$ 2.100,00 Dotação: 02.06.00 – 2.070 - 3.3.9.0.36.00; Assinatura: em 02/01/2015. 

Coribe - Bahia, 05 de janeiro de 2015. 

Manuel Azevedo Rocha 
Prefeito Municipal 
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__________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-000 
Telefone/fax.: 77 3480.2130 
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81 

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CORIBE

Extrato de Contrato 

Espécie: Estrato Contrato n.º 217/2015, Fundamento; em observância as disposições da Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993; Favorecido: Empresa Terra Vista Construtora Ltda-EPP, 
inscrita no CNPJ n.º 10.691.357/0001-17; Objeto: Prestação de serviços de limpeza e manutenção 
de Poço Artesiano na localidade de Borá, interior do Municipio; Vigência: 19/03/2015 a 
24/03/2015; Valor: R$ 5.350,00 Dotação: 02.05.00 - 2.141 - 3.3.9.0.39.00; Assinatura: em 
19/03/2015. 

Coribe - Bahia, 19 de março de 2015. 

Manuel Azevedo Rocha 
Prefeito Municipal 

Extratos de Contratos

Esta edição encontra-se no site: www.coribe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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Extratos de Contratos
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