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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.

  Ano XIX  Nº 5306      Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    27 de Outubro de 2020

Abapa e Agrosul realizam capacitação online sobre máquinas e pulverização agrícola

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), atra-
vés do seu Centro de Treinamento (CT), em parceria com a 
Agrosul/John Deere promoveu o curso “A importância da ma-
nutenção para disponibilidade do pulverizador”, evento piloto, 
transmitido ao vivo pela internet, como estratégia de capacita-
ção em tempos de pandemia.  Mais de 45 participantes, entre 
técnicos, profissionais da área e estudantes, conheceram detalhes 
sobre o funcionamento de equipamentos de pulverização e como 
realizar uma manutenção adequada, respeitando normas de fa-
bricantes e utilizando produtos corretos.
O curso foi aberto pelo analista pedagógico do CT da Abapa, 
Elvis Alves e conduzido pelo instrutor certificado John Deere, 

Daniel Paiva e pelo instrutor do Centro de Treinamento, Edinei 
Silva.  Na primeira hora foram trabalhadas questões básicas de 
mecânica, segurança e manutenção de motores. Após a primei-
ra etapa, foram abordados assuntos específicos da pulverização, 
os softwares direcionados a pulverização, produtos e soluções, 
lavagem de tanques e saídas de fluídos e diferentes maneiras de 
aplicar técnicas para conservar o equipamento.
“Em um empreendimento agrícola, costumo perguntar para um 
gerente ou aplicador, se eles sabem o quanto de dinheiro passa 
pelos bicos dos pulverizadores. Um profissional responsável, irá 
sempre dar a manutenção necessária, respeitando as normas e 
o uso correto de cada produto”, expôs Daniel Paiva. O instrutor 
ainda abordou a importância de uma aplicação com qualidade, 
“uma boa diluição do produto, resulta em uma aplicação uni-
forme e uma lavoura mais protegida. É nesse ponto que todos 
saem ganhando, menos custos com reaplicação, menos danos ao 
equipamento e benefícios ao meio que a lavoura está inserida”, 
destacou.
Para o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, esta parceria 
poderá ser incorporada às capacitações realizadas pelo Centro 
de Treinamento. “Este curso online foi inédito, interessados de 
diversas localidades participaram e interagiram. Vi funcionários 
de fazendas perguntando, de acordo com a realidade do campo, 
essa troca de informação só fortalece os produtores. A tecnolo-
gia novamente garantindo o acesso às informações para o setor 
agrícola regional e de todo o Brasil”, finalizou.

Abapa
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FRIBON TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 10.280.806/0035-83, torna público que requereu junto a SEMAES-
-LEM, a Licença Unificada - LU para a atividade de bases operacionais de transporte ferroviário, aéreo de carga, 
transportadora de passageiros e cargas não perigosas, situado na ROD BR 020 KM 203, Bairro Zona Rural, 
CEP: 47.850-000 no município de Luís Eduardo Magalhães – BA.

 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 

CNPJ:  13.654.454/0001-28 
 
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

LICITAÇÃO Nº 842358 (www.licitacoes-e.com.br) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.808 DE 19 DE OUTUBRO DE 2020 
 

             A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, torna público, a licitação 

modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2020 – Processo Administrativo nº 2.808/2020, 

objetivando a aquisição de materiais de proteção individual (EPI), produtos de 

higienização e equipamentos de combate à pandemia, destinados a atenderem as 

demandas das Secretarias de Assistência Social e Saúde, bem como aos órgãos e 

departamentos a elas vinculados, conforme especificações constantes do Termo de 

Referência, Anexo I. Tipo menor preço/Lance por lote. Data e horário do recebimento das 

propostas: até às 09 horas do dia 11/11/2020. Data e horário do início da disputa: 10 horas do 

dia 11/11/2020. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br Licitação Nº 842358. Informações complementares poderão ser 

obtidas através dos telefones (77) 3616-2112/2125. 

 

Formosa do Rio Preto – BA, 26 de outubro de 2020  

 

 

TERMOSIRES DIAS DOS SANTOS NETO 

Prefeito Municipal 
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            ESTADO DA BAHIA

PR   PEFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 
CNPJ. 13.912.506/0001-19 

Avenida Brasil, 723, Jardim America, Santa Maria da Vitória, Bahia, CEP. 47.640-000. Tel. (77)3483 8907  

AVISO DE SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020  

O Pregoeiro Oficial do Município de Santa Maria da Vitória/Bahia, torna público aos 
interessados que o procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020 - OBJETO: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, materiais penso, 
permanentes e outros para atender as necessidade da Secretaria de Saúde deste Município,
com abertura prevista para 27 de outubro de 2020 às 09:00h será SUSPENSA por problemas 
técnicos no sistema e-licitações, sendo disponibilizados posteriormente nova data para 
abertura no Diário Oficial do Município, acessível no endereço 
www.santamariadavitoria.ba.gov.br. 

Maiores esclarecimentos serão fornecidos nesta Prefeitura Municipal de Santa Maria 
da Vitória, no endereço acima mencionado e/ou pelo telefone (77) 34838907 no horário das 
08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

Santa Maria da Vitória, Bahia, 26 de outubro de 2020. 

Ricardo Wilton Eliodório da Silva 
Pregoeiro Oficial 
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