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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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Guarda Civil Municipal lança campanha de arrecadação de brinquedos para crianças 
carentes, em Barreiras

A Guarda Civil Municipal (GCM) está realizando a campanha 
Guarda Solidária: proteger e servir, com o tema “Brincar é se di-
vertir, doe um brinquedo e faça uma criança sorrir”, com o ob-
jetivo de arrecadar brinquedos que serão doados às crianças ca-

rentes de Barreiras em dezembro, na semana do Natal. Contando 
com a sensibilização dos servidores municipais e comunidade, a 
expectativa é grande entre os envolvidos na ação.
A princípio, a Guarda Civil Municipal disponibilizou o Quartel 
da GCM como principal ponto de coleta dos brinquedos, mas a 
ideia é de instalar mais postos para arrecadação. A subcoman-
dante Rejane Pimentel explica que a corporação vem servindo a 
sociedade com compromisso e responsabilidade nesses 16 anos 
de história, e nesse ano, os integrantes, se reuniram e estão de-
mostrando a importância de serem solidários.
“Todos estão envolvidos, e muitos guardas civis já trouxeram do-
ação, demonstrando a sensibilização e solidariedade. Essa cam-
panha busca levar alegria para as crianças carentes, e estamos 
contando com apoio dos servidores da Ouvidoria e Corregedo-
ria da GCM, que estão engajados nessa ação”, disse a subcoman-
dante.
O responsável pela Ouvidoria, GCM Edivânio Barbosa está 
acompanhando o projeto de perto e diz que a campanha também 
será uma ponte de integração com a comunidade, envolvendo 
os guardas civis, servidores e todos os moradores do municí-
pio. “Além de receber as doações em brinquedo, abrimos esse 
espaço para proporcionar uma melhor integração social entre a 
Guarda Civil Municipal e a sociedade, e temos certeza que vamos 
conseguir presentear a garotada no dia 23 de dezembro, quando 
estaremos levando os brinquedos nos bairros e instituições que 
atendem crianças em vulnerabilidade”, disse.
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

MOLDAR MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Turismo - SEMATUR a Alteração da Licença Ambiental Simplificada nº 
2014-016/TEC/LS-006 para a inclusão da atividade de beneficiamento 
de cascalho, localizada no Município de Santa Rita de Cássia, na Cháca-
ra Agua Viva, Zona Rural, nas coordenadas geográficas 11º 00 ‘49”,712 
S/44º 28’42”,894 W.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMATUR
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

CNPJ: 13.913.140/0001-00 

ADJUDICAÇÃO

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais que me acho investido, 
em especial nos termos da Lei n.º 8.666/93, e na condição de autoridade competente, 
após receber o encaminhamento da Comissão Permanente de Licitação sobre o 
resultado da Tomada de Preço n.º 004TP/2018, ADJUDICO o resultado apresentado e 
autorizo os procedimentos cabíveis para a contratação das empresas: 
- DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF:04.060.194/0001-
71; do valor  global dos lotes: 
LOTE I PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT1037563-28/2017: de 
R$:248.736,23(duzentos e quarenta e oito mil e setecentos e trinta e seis reais e  vinte 
três centavos); 
LOTE II PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT1052255-91/2018:
494.594,19(quatrocentos e noventa e quatro mil e quinhentos e noventa e quatro reais 
e  dezenove centavos);Santana – BA, 06 de novembro de 2018,Marco Aurélio dos 
Santos Cardoso-Prefeito Municipal. 

Oeste da Bahia recebe circuito em-
presarial para melhorar as vendas 

de final de ano
A ação, gratuita, é uma realização do 
Sebrae e levará os palestrantes Dal-
mir Sant’Anna, Lucca Viery e Ge-
nival Tavares a nove municípios da 
região

Os empresários de micro e pequenas em-
presas (MPE) do Oeste baiano que querem 
melhorar o desempenho nas vendas de 
fim de ano poderão participar do Circuito 
Empresarial, que promove no mês de no-
vembro uma série de palestras com o tema 
“Natal Mágico: Motivação para vendas de 
final de ano”. A ação, gratuita, é uma rea-
lização do Sebrae e levará os palestrantes 
Dalmir Sant’Anna, Lucca Viery e Genival 
Tavares a nove municípios da região. As 
inscrições já podem ser feitas na loja vir-
tual do Sebrae (http://lojavirtual.ba.sebrae.
com.br/loja/), as vagas são limitadas.
A programação contará com a presença de 
Dalmir em Correntina, dia 26, Santa Maria 
da Vitória, dia 27, Barreiras, dia 28 e Luís 
Eduardo Magalhães dia 29. E também no 
dia 26 Lucca Viery estará em Serra Doura-
da, 27, em Bom Jesus da Lapa, 28, em Santa-
na e, 29, em Paratinga, por fim, o facilitador 
Genival Tavares estará no dia 29 de novem-
bro em Brotas de macaúbas. As palestras 
sempre acontecem das 19h00 às 21h00.
Nas palestras, serão abordadas as “prin-
cipais estratégias para vender mais nes-
ta época de maior demanda”, “o com-
portamento do profissional para o 
sucesso nas vendas”, “entendendo neces-
sidades do cliente”, “o atendimento que 
surpreende” e “dicas práticas para fideli-
zar o cliente que compra no final do ano”.
O gerente regional do Sebrae Barrei-
ras, Emerson Cardoso, que atende todo 
o Oeste da Bahia, explica que o “objeti-
vo do evento é preparar as empresas para 
as oportunidades e vendas de final de 
ano. Com uma equipe treinada, loja te-
mática e estratégia bem definida, pode-
remos aumentar o faturamento dos em-
preendimentos neste período”, explica.
O Circuito empresarial é uma realização do 
Sebrae e conta com a parceria das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas e Associações Comer-
ciais de cada cidade participante. Mais infor-
mações podem ser obtidas no Sebrae Barrei-
ras, localizado na Avenida Benedita Silveira, 
n° 118, Edifício Portinari, Centro, ou atra-
vés dos telefones (77) 3611-3013 (Sebrae).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ N: 13.912.084/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 010/2018.

O Município de Coribe - Estado da Bahia, torna público que nos termos da Lei n.º 
8.666/93 e alterações, fará realizar licitação para a Contratação de empresa de para a 
execução das obras de recuperação de estradas vicinais nas localidades: Trecho I - da 
BR135 à Govi; Trecho II - de Govi à João de Quincas; Trecho III - da BR135 à Ponte 
do Rudiador, totalizando 41.403,21 metros, na Zona Rural do Município de Coribe - 
Bahia, abertura no dia 23/11/2018 às 09hs00min. O edital completo encontra-se no sí-
tio oficial e na sede desta Prefeitura, sito à Rua Bandeirantes, 285, Centro. Informações: 
(77) 3480.2130, demais atos www.coribe.ba.gov.br.Coribe - Bahia, 07 de novembro de 
2018.Diego Suedy Rocha Silva Lopes Presidente
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL 

CNPJ: 13.654.421/0001-88 

Praça Durvalmerindo Bandeira Coité, 01 -  Centro  -  Angical - Bahia  - CEP.: 47.960-000
Fone  (77) 3622.2436  /  3622.2468

SANÇÃO A LEI ORDINÁRIA Nº 096, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANGICAL, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e o previsto 

no Art. 75, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, SANCIONA integralmente a Lei Ordinária nº 096, de 06 de 

novembro de 2018, que “Abre ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de ANGICAL, para o 

exercício financeiro de 2018, no âmbito do Poder Executivo Municipal, Crédito Adicional Especial, no valor de 

R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), na foram e limites que indica, e dá outras providências”. 

Conforme ofício nº 045/2018 recebido em 06 de novembro de 2018 da Câmara Municipal de Angical. 

Gabinete do Prefeito, em 06 de novembro de 2018. 

GILSON BEZERRA DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA 
CNPJ: 13.234.000/0001-06 – Tel./Fax. (77) 3442-2134 
Avenida Buriti, 291 – Centro 
Buritirama - Bahia CEP. 47.120-000 

 

Av. Buriti, 291 - Centro - CEP. 47.120.000 - TEL (77) 3442-2134 –  
Email: administracao@buritirama.ba.gov.br / cplburitirama@gmail.com   

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
 
AVISO DE ABERTURA - TOMADA DE PREÇOS N. º 007/2018 – Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia para executar ampliação de unidade especializada em saúde no 
Município, conforme descrito no Termo de Referência do Edital. Abertura: 23.11.2018, ás 
08:00 horas. Editais/Informações: Prefeitura - Avenida Buriti, 291, Centro, Fone: (77) 3442-
2134 – Jair Edi Marques dos Santos – Presidente da CPL. 
 

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