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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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Profissionais baianos se aprofundam no 
conhecimento do beneficiamento, 

classificação e comercialização do algodão

Um time de profissionais dedicados ao algodão da Bahia, apoia-
dos pela Abapa, participaram no início deste mês de março, entre 
os dias 9 e 13, do segundo módulo do treinamento de Funda-
mentos e Estratégias para a Classificação do Algodão em Pluma, 
em Rondonópolis, Mato Grosso. Os inscritos participaram ao 
longo de toda a semana, de aulas teóricas e práticas na sede do 
Instituto Mato-Grossense de Algodão (IMAmt) visando apro-
fundar o conhecimento sobre os processos de beneficiamento, 
classificação e comercialização  técnica do algodão em pluma.
Para o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, este intercâmbio 
entre os profissionais dos maiores estados produtores de algodão 
do Brasil é fundamental para a troca de experiências e aprendiza-
do de técnicas ligadas à classificação da pluma. “Ao proporcionar 
que parte do curso fosse realizado no Mato Grosso, o objetivo 
do Centro de Treinamento da Abapa é garantir que os profis-
sionais baianos continuem com acesso ao que há de mais atual 
e moderno nas rotinas e procedimentos de classificação da fibra 
utilizadas nas unidades produtivas do Brasil”, explica.
Com carga horária total de 84 horas/aula, o primeiro módulo do 
curso foi realizado no Centro de Treinamento da Abapa - Par-
ceiros da Tecnologia, em Luís Eduardo Magalhães. Na oportu-
nidade, eles puderam visitar o Centro de Análise de Fibras da 
Abapa, considerado o maior laboratório de classificação de al-
godão da América Latina. O laboratório ultrapassou a marca de 
três milhões de amostras classificadas, garantindo um recorde de 
algodão analisado em uma só safra. A classificação da qualidade 
da fibra é fundamental para a comercialização da fibra junto ao 
mercado consumidor nacional e internacional.

Abapa
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POLÍTICA AMBIENTAL

A Empresa JARDIM DO BEM EMPREENDIMENTOS SCP, inscri-
ta no CNPJ: Nº 22.779.041/0001-60, localizada na Rua Rui Barbosa 
nº 1801, Bairro Mimoso do Oeste, Luís Eduardo Magalhães /BA, na 
busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambien-
te, assegura que está comprometida em promover o desenvolvimen-
to 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 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 atividades, produtos e serviços, bem como estabelece e revi-
sa seus objetivos e metas ambientais; Garantir transparência nas ati-
vidades e ações da empresa, disponibilizando as partes interessadas 
informações sobre seu desempenho em meio ambiente; Praticar a 
reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, contribuindo 
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 ambien-
talmente correta. A DIREÇÃO.

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA

A Empresa Jardim do Bem Empreendimentos – SCP, inscrita no CNPJ: 
sob o n° 22.779.041/0001-60, torna público que está requerendo junto a 
SEMA/LEM- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Economia Soli-
dária de Luís Eduardo Magalhães a Licença Previa para a atividade de Par-
celamento de solo em área urbana de 51,5 ha.  Para o loteamento Jardim 
do Bem Localizado neste município de Luís Eduardo Magalhães - BA.

COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA 
ALVORADA CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA 

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA 
– Cooperativa Agrícola Alvorada, ficam convocados os 
senhores cooperantes, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 30 de Mar-
ço de 2020, em primeira convocação, às 14:00 horas, em 
segunda convocação às 15:00 horas e em terceira convo-
cação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. JK, 
n.3179, Sala 01, Bairro Jardim Imperial, CEP:47.850-000, 
na cidade de Luís Eduardo Magalhães, Bahia, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise da 
prestação de contas da diretoria e do parecer do conselho 
fiscal sobre o balanço e a gestão do exercício de 2019; b) 
Exame e aprovação do balanço patrimonial e demais pe-
ças das demonstrações financeiras do exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2019; c) Destinação das sobras 
ou perdas apuradas no exercício; d) Eleição do conselho 
fiscal e sua remuneração; e) Plano de atividades para o 
exercício seguinte. Nota: Nesta data a Cooperada possui 
19 cooperados. Luís Eduardo Magalhães, Bahia, 18 de 
Março de 2020 ELTON WALKER - Diretor Presidente 

CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70

AVISO  DE  EDITAL  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  
Nº. 007/2020

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, torna 
público que no dia 30 de março de 2020, às 09h30min, na 
sua sede, situada na Avenida Cleriston Andrade, nº. 1353, 
Bairro São Miguel, Barreiras-Ba, fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº. 007/2020, objetivando 
contratar empresa do ramo para fornecimento de materiais 
de expediente e papelaria diversos, conforme especifica-
ções do Termo de Referência, visando atender as necessi-
dades da Câmara Municipal de Barreiras/BA. O Edital e 
seus anexos estarão disponíveis no site http://cmbarreiras.
ba.gov.br/licitacoes/, ou poderá ser solicitado no e-mail
licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br, confirmando a solicitação 
pelo Tel. (077) 3611-9627, ou serem retirados na Câmara 
Municipal de Barreiras, sito à Avenida Clériston Andrade, 
nº. 1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, nos dias úteis, 
em horário de expediente das 08:00 às 13:00 horas (horário 
local). Os interessados poderão obter informações e escla-
recimentos no mesmo endereço.

Barreiras/BA, 18 de março de 2020.
GRAZIELE BARBOSA DA SILVA

Pregoeira



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
20 de Março/2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

03



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

Barreiras/BA
20 de Março/2020 04


