
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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Barreirinhas celebra seu padroeiro 
São Sebastião

O dia de São Sebastião foi comemorado na noite de sábado, 20, 
em Barreirinhas, onde fiéis participaram da missa e procissão 
para celebrar o dia do Santo, padroeiro do bairro que é mártir da 
igreja. Devota de São Sebastião, a vice-prefeita Karlúcia Macêdo, 
participou da Missa Solene e acompanhou a procissão pelas ruas 
do bairro como faz todos os anos.
Como já é tradição, o altar todo decorado foi montado na rua 
principal do bairro que leva o nome do santo, a celebração foi 
presidida pelo Bispo Diocesano Dom Josafá, e contou com cen-
tenas de fiéis que participaram com muita fé e devoção entoando 
cânticos e louvores.
São Sebastião era soldado do exército romano em um tempo de 
perseguição aos cristãos, mesmo assim, ele não abandonou a fé 
em Cristo e foi morto a mando do imperador Diocleciano.
“Me emociono todos os anos ao participar da missa em honra 
a São Sebastião. Compartilhar dos momentos de devoção e fé 
do nosso povo nos fortalece no nosso compromisso de servir, 
que nosso padroeiro nos inspire nesse propósito”, disse a vice-
-prefeita. 
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SEMATUR
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo

Prefeitura Municipal de Barreiras – BA

PEDIDO DE LICENÇA 
DE RLO

A BARBOSA, BARBOSA & CIA Ltda. empresa, ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº 13.282.470.0003-07, 
localizada na Rodovia BR 020/242, km 607, Lote-
amento Chácara Candeias, Barreiras – BA, torna 
público que está requerendo a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR a Licença 
de Renovação da Licença de Operação para a ati-
vidade de Fabricação de Artefatos de Concreto ou 
Cimento.

184.040.069-20
RUBENS BARBOSA
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 001/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 
053/2017 comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 001/2018, no dia 
02 de fevereiro de 2018, às 09:30h, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de uma processadora de 
filmes radiográfica automática para atender as ações da casa municipal de saúde deste município. Edital completo 
na sede da Prefeitura, Av. Claudino Barreto Rios, 80, Centro, Wanderley – BA. Maiores informações pelo tel: (77) 
3626-1122. Wanderley – BA, 22 de janeiro de 2018.

Iago Renan Silva de Freitas
Pregoeiro Municipal
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