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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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Prefeito Zito Barbosa entrega ampliação e requalificação da ponte que liga 
Barreiras a Angical

Na manhã desta segunda-feira (15), o Prefeito de 
Barreiras, Zito Barbosa, acompanhado do prefeito de 
Angical, Mezo e assessores, realizou a entrega da am-
pliação e requalificação da ponte na BA-447 que liga 
Barreiras a Angical, após a conclusão das obras  que in-
cluiu também a requalificação asfáltica e a sinalização 
horizontal, feitas com recursos próprios do município.
Considerada uma importante ligação entre Barreiras, 
o município de Angical e outras comunidades rurais, 
a ponte estava interditada há mais de 60 dias, o que 
motivou o prefeito a solicitar autorização da Secreta-
ria de Infraestrutura do Estado para que o Município 
de Barreiras realizasse as intervenções de ampliação e 
nova estruturação da ponte. Com as melhorias, a pon-
te que só dava acesso a um carro por vez, foi amplia-
da para 7,20 metros de largura, passando a permitir 
o tráfego de dois veículos simultaneamente, nos dois 

sentidos da pista. A nova estrutura conta com prote-
ção em marquise de concreto ao longo do vão da pon-
te, além de guard rail nas extremidades, o trecho de 
125 metros também recebeu requalificação asfáltica.
Ao lado do prefeito Zito Barbosa, o prefeito de Angi-
cal, Mezo, agradeceu as intervenções na principal via 
de acesso do seu município. “Esta BA é a principal via 
de acesso e escoamento da produção agrícola e pecu-
ária de Angical e a muito necessitávamos dessa inter-
venção, agradecemos ao prefeito Zito por essa obra 
importante para os nossos municípios. Todo acesso 
de Angical depende desta ponte que estava causando 
muitos transtornos, hoje com acesso de dois veículos, 
fica tudo muito mais fácil e seguro”, pontuou Mezo. 
De acordo com o prefeito de Barreiras, essa ampliação 
e requalificação da ponte irá melhorar as condições de 
tráfego nesse trecho da BA e diminuir os acidentes que 
sempre aconteciam nessa via, beneficiando também 
as comunidades da Nanica, Barreiras Norte e outras. 
“Entregamos hoje essa importante obra de interven-
ção nessa ponte que liga Barreiras a Angical e que foi 
interditada no início de janeiro e tinha muito tempo 
sendo reivindicada sua ampliação. Embora a ponte es-
teja na BA-447, ela está no perímetro urbano de Bar-
reiras, por isso solicitamos autorização a Secretaria de 
Infraestrutura do Estado, e após a autorização reali-
zamos as intervenções com recursos próprios do mu-
nicípio, proporcionando grandes benefícios a todos 
que usam essa via nesse importante trecho de ligação 
entre Barreiras e Angical”, destacou Zito Barbosa.
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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 na Assembleia Geral Ordinária (AGO), 
a realizar-se dia 30 de março de 2021, em primeira convocação às 14:00 horas, em segunda 
chamada às 15:00 horas e em terceira convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na 
Av. JK, n. 3179, sala 01, Bairro Jardim Imperial, CEP: 47.850-000, na cidade Luís Eduardo 
Magalhães/Bahia. A fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Analise da prestação 
de contas da diretoria e do parecer do conselho fiscal sobre o balanço e a gestão do exercício 
de 2020; b) Exame e aprovação do balanço patrimonial e demais peças das demonstrações 
financeiras e do exercício encerrado em 31 de dezembro 2020; c) Destinação das sobras ou 
perdas apuradas no exercício; d)eleição do conselho fiscal e sua remuneração; e) plano de 
atividade para o exercício seguinte. Nota: Nesta data a Cooperada possui 19 cooperados, Luís 
Eduardo Magalhães/Bahia, 15 de março de 2021 ELTON WALKER – Diretor Presidente. 
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DA  BARRA 
Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra – 

Bahia 
 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
Em 15/03/2021 adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 15/03/2021 
homologa-se o Processo Administrativo nº 0028/2021 que instruiu a PREGÃO PRESENCIAL 
nº 003/2021, desta PREFEITURA, estado da Bahia, em consonância com a decisão proferida 
pelo Presidente, nomeado pelo Decreto nº192/2021 de 01 de fevereiro de 2021. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0031/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
Contratada: Eni Fagundes Flores Santos 
Data: 15/03/2021 
Prazo: Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será contado da data da 
assinatura do instrumento contratual até 31 de dezembro 2021 
Valor: R$ 514.998,00 (quinhentos e quatorze mil novecentos e noventa e oito reais) 
Objeto: Aquisição de diversos materiais de construção e acabamento para execução de 
serviços de recuperação e manutenção de vias, reforma e ampliação de prédios públicos 
neste Município de Barra - BA. 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0033/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0028/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 
 
Contratada: Adriano Rabelo da Silva -ME 
Data: 15/03/2021 
Prazo: Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será contado da data da 
assinatura do instrumento contratual até 31 de dezembro 2021 
Valor: R$ 92.600,00 (noventa e dois mil e seiscentos reais) 
Objeto: Aquisição de diversos materiais de construção e acabamento para execução de 
serviços de recuperação e manutenção de vias, reforma e ampliação de prédios públicos 
neste Município de Barra - BA. 
 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 
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                         Estado da Bahia 
  Município de Serra Dourada 
                         CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079 
                          CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br  
  
 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021 

 
O Pregoeiro do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,nomeado peloDecreto nº 
12/2021 de 18 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições legais, após análise e 
julgamento da proposta de preço e documentações de habilitação, em conformidade com a 
Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93 e nas disposições 
do Edital do Pregão Presencial/SRP nº. 002/2021. Verificado a não manifestação pela 
interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicou o processo licitatório para prestação de 
serviços no fornecimento de passagens para o transporte rodoviário coletivo no 
atendimento ao Fundo Municipal de Saúde e demais Secretarias, conforme Edital e 
anexos, as empresas: Jotamar Comercio de Peças e Transportes Rodoviários Ltda, 
CNPJ. 14.378.830/0001-61, o Lote 01, no valor total de R$ 502.992,00, Lote 02, no valor 
total de R$ 164.400,00, Lote 03, no valor total de R$ 13.999,50, Lote 04, no valor total de 
R$ 14.899,90, Lote 06, no valor total de R$ 67.200,00, Lote 08, no valor total de R$ 
20.399,16, Lote 09, no valor total de R$ 15.067,90, Lote 12, no valor total de R$ 12.999,80 
e Lote 13, no valor total de R$ 21.000,00.Totalizando R$ 814.558,30 (oitocentos e quatorze 
mil quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos). A empresa Viatran - Viação 
Transbrasília Ltda, CNPJ. 01.604.069/0001-97, o Lote 05, no valor total de R$ 193.800,00 
e Lote 10, no valor total de R$ 45.500,80. Totalizando R$ 239.300,80 (duzentos e trinta e 
nove mil e trezentos reais e oitenta centavos),e a empresa Rápido Federal Viação Ltda, 
CNPJ. 25.634.569/0001-30, o Lote 07, no valor total de R$ 54.298,20 e Lote 11, no valor 
total de R$ 5.160,00. Totalizando R$ 59.458,20 (cinquenta e nove mil quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e vinte centavos). Total Geral R$ 1.113.317,00 (um milhão cento e 
treze mil trezentos e dezessete reais). 

Serra Dourada – Bahia, 12 de março de2021. 
 

Roney Robson dos Santos Flores 
Pregoeiro 

Decreto nº 12/2021. 
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