
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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Secretaria do Meio Ambiente oferta 1,8 mil vagas para cursos gratuitos

A crise sanitária da pandemia do novo coronavírus revela 
ainda mais a emergência de aprofundamento dos temas sobre 
meio ambiente. Por isso, há a necessidade de processos for-
mativos que possibilitem a sensibilização em favor do planeta 
Terra e das futuras gerações. Preocupada com processos de 
formação continuada e qualificação permanente, a Secretaria 
do Meio Ambiente (Sema) oferece 1,8 mil novas vagas para 
seis cursos na área ambiental. Os interessados devem se ins-

crever até o dia 12 de setembro, neste link. 
A Sema disponibiliza cursos livres na modalidade EaD desde 
2003, por meio do Programa de Formação em Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Formar). Em 2020, a plataforma digital 
do Formar já ofertou mais de 1,7 mil vagas. Os novos cursos 
são nas áreas de Gestão Pública das Águas (60 horas), Licen-
ciamento Ambiental (60 horas), Fiscalização Ambiental (60 
horas), Compensação Ambiental (60 horas), Avaliação Inte-
grada de Impactos socioambientais (60 horas) e Planejamento 
e Gestão Participativa de Unidades de Conservação (20 horas).
Os cursos livres serão realizados entre 8 de setembro e 18 de 
outubro. Os participantes poderão ter acesso ao conteúdo pelo 
computador ou dispositivo móvel. Os critérios de avaliação 
devem ser conferidos no site.
Formar 
O programa tem como objetivo a promoção da formação con-
tinuada dos agentes públicos, servidores, técnicos, gestores, 
membros de órgãos colegiados e demais representantes da so-
ciedade civil com atuação na área ambiental e que integram 
o Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) e o Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Segreh), 
contribuindo para o cumprimento das diretrizes estratégicas 
da Sema e do Inema no Estado.

Fonte: Ascom/Sema
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PEDIDO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL

A Empresa Jardim do Bem Empreendimentos – SCP, inscrita no 
CNPJ: sob o n° 22.779.041/0001-60, torna público que está reque-
rendo junto a SEMA/LEM- Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Economia Solidária de Luís Eduardo Magalhães a Licença 
Ambiental de Implantação para a atividade de Parcelamento de 
solo em área urbana de 51,5 ha.  Para o loteamento Jardim do Bem 
Localizado neste município de Luís Eduardo Magalhães - BA.

A Empresa JARDIM DO BEM EMPREENDIMENTOS SCP, inscrita 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 ambiente, assegura 
que está comprometida em promover o desenvolvimento sustentável, 
protegendo o meio ambiente através da prevenção da poluição, admi-
nistrando os impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com 
a preservação das condições necessárias à vida; Atender à legislação am-
biental 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 ser-
viços, bem como estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais; 
Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, disponibi-
lizando 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 respon-
sável e ambientalmente correta. A DIREÇÃO.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇO N° 010/2020

O Município de Serra Dourada/BA através da CPL torna 
público p/ conhecimento de todos os interessados, para 
sessão a ser realizada no dia 08/09/2020, às 8horas, na 
Sala de Licitação, para dar PROSSEGUIMENTO do cer-
tame licitatório, da Tomada de Preços nº 10/2020. Objeto, 
contratação de empresa especializada em obras e serviços 
de engenharia para pavimentação em paralelepípedo em 
ruas da sede e zona rural do município.  S. Dourada/BA, 
01/09/2020. Roney Robson dos Santos Flores – Presidente 
da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro 
Municipal nomeado pelo Dec. nº 033/2019, comunica aos 
interessados que nos termos da lei, fará realizar licitação 
na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 17/2020, tipo 
menor preço global. Objeto, contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de gás oxigênio medi-
cinal  e ar comprimido,  conforme especificado no Edital. 
Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 
16/09/2020 às 10:00h. O Edital completo está disponível 
no site (www.serradourada.ba.gov.br) e no setor de licita-
ções. Demais informações através do tel. (77) 3686-2079.  
S. Dourada/BA, 01/09/2020. Carlos Marques Rodrigues – 
Pregoeiro.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
DE LICITAÇÃO 

O Município de Serra Dourada/BA através da CPL nome-
ada pelo Dec. nº 28/2020, torna publico o Resultado da 
licitação modalidade Tomada de Preços  nº 11/2020, ob-
jeto: contratação de empresa especializada para reforma e 
ampliação das UBSs: Dr. Gileno, Porteira de Santa Cruz, 
Poço do Juá e Boqueirão deste município, de acordo com 
o Projeto Executivo. Sagraram-se vencedoras as empresas: 
CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA, CNPJ 
18.173.919/0001-42, lote 01, UBS de Porteira de Sta Cruz, 
valor global R$ 138.564,02; CONSTRUTORA SOUZA & 
TORRES SERVIÇOS LTDA, CNPJ 30.103.984/0001-05, 
lote 03, UBS de Poço do Juá, valor global R$ 78.656,77 e 
MRB ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.221.088/0001-25, 
lote 02, UBS de Boqueirão valor global R$ 107.867,78 e 
lote 04, UBS Dr. Gileno, valor global R$ 236.028,64. Serra 
Dourada/BA, 01/09/2020. Roney Robson dos Santos Flores 
- Presidente da CPL

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
02 de Setembro/2020 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.447/0001-26 

 

Praça Municipal, s/n – Centro – Catolândia - Bahia – CEP 47.815-000 - fone (77) 3619-2030. 
 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NA LEI 13.979/2020 ALTERADA PELA 
LEI 14.035/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA/BA 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 198/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 190/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA - BAHIA 
CONTRATADA: WALLAS CARVALHO CAPUCHINHO - ME 
CNPJ: 36.207.822/0001-95 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Processo Administrativo Nº 198/2020, Dispensa de 
Licitação Nº 190/2020. Lei Federal Nº 13.979/2020, alterada pela Lei Federal N° 
14.035/2020. 
OBJETO: Aquisição de Medicamentos visando o enfrentamento da pandemia do Covid19, 
para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Catolândia, 
estado da Bahia..  
DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS:  
 

Item Descrição dos Medicamentos Und. Qtde.  Vlr. Unit. Vlr. Total 
01 ASTRO 500MG 3 COMPRIMIDOS CX. 100 17,99 1.799,00 
02 IVERMECTINA 4 COMPRIMIDOS CX. 100 16,99 1.699,00 
03 LORATADINA XAROPE UND. 50 8,00 400,00 
04 LORATADINA COMPRIMIDO CX. 50 8,00 400,00 

 

VALOR TOTAL: R$: 4.298,00 (Quatro mil duzentos e noventa e oito reais). 
LOCAL DE ENTREGA: A entrega deverá ser realizada em dia de expediente na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município de Catolândia - (BA), no horário compreendido 
entre as 08:00 e às 16:00hs. Caso o término do prazo para entrega se dê em dia não útil, dar-se-
á no primeiro dia útil subsequente. 
DATA: Ratificada pelo Prefeito Municipal deste Município no dia 27/08/2020. 
Catolândia – Bahia, 01 de setembro de 2020. 
José Francisco da Cruz 
Secretário Municipal de Administração 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA 

 
 

 
 
 
 

 

 

Praça Ives de Oliveira, nº 78 – Centro – Ibotirama – Ba - CEP: 47.520-000 
CNPJ: 13.798.152/0001-23 

Fone: 77 3698-1512 

DECRETO  Nº 147/2020 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020. 
 

“Dispõe a prorrogação das 
medidas de prevenção e 
enfrentamento ao contágio pelo 
COVID-19”.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais, na forma prevista na Lei Orgânica 
Municipal de Ibotirama e; 
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de 
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional 
em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov);  
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e 
transmissão local e preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;  
CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida 
disseminação da doença; 
 
DECRETA:  
 

Art.1º Fica determinado a prorrogação da interrupção das aulas presenciais na 
rede pública de ensino de Ibotirama até o dia 16 de setembro de 2020, sendo 
mantidas as aulas não presenciais com o uso de plataformas virtuais e outros 
meios de digitais. 
 
Art.2º Ficam suspensas as atividades do Terminal Rodoviário de Ibotirama até 
o dia 17 de setembro de 2020, prorrogável. 
 

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama-BA, 01 de setembro de 2020 

 
 

CLAUDIR TERENCE LESSA LOPES DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibotirama

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IRKW7ZVFCRUK9PRHA4/SPQ
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