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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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Secretarias de Assistência Social e Agricultura definem estratégias para iniciar o Programa 
de Aquisição de Alimentos em Barreiras

A Prefeitura de Barreiras, por meio da Secretaria de As-
sistência Social e Trabalho, aderiu ao Programa de Aqui-
sição de Alimentos-PAA coordenado pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab). O PAA, conhecido 
como Compra Direta, é uma ação do Governo Federal 
que prevê a compra de alimentos da agricultura familiar 
e a sua doação aos projetos socioassistenciais e pessoas 
cadastradas que estão em situação de insegurança ali-
mentar e nutricional. Para tratar os detalhes de cadas-
tramento de pequenos agricultores familiares e atendi-
mento a rede socioassistencial de Barreiras, a secretária 
Karlúcia Macedo, a subsecretaria Carmelita Pimentel e 
equipe técnica estiveram reunidas nesta tarde de terça-
-feira, 30, com o secretário de agricultura, José Marques 
e a subsecretaria Manuela Maia, para agilizar o processo 
de compra de alimentos produzidos no Vale. Durante a 
reunião, o secretário José Marques disponibilizou uma 

lista de produtores já habilitados para fornecer produtos 
e colocou a equipe técnica à disposição para acompa-
nhar as visitas às cooperativas e produtores. “Somos par-
ceiros da Secretaria de Assistência Social nessa iniciação 
do PAA em Barreiras, porque além de fortalecer a eco-
nomia local e comprar produtos diretamente da nossa 
agricultura familiar, vamos também ajudar a combater à 
fome, doando estes produtos para quem precisa”, disse o 
secretário de agricultura, José Marques. A secretária de 
assistência social, Karlúcia Macêdo explica que os ali-
mentos vão abastecer toda rede e projetos sociais e as 
famílias cadastradas nos CRAS, alcançando diretamente 
as mulheres que são chefes de família e comunidades in-
dígenas. “O PAA é abrangente pois atenderá nossa rede 
socioassistencial às famílias vulneráveis cadastradas nos 
CRAS e CREAS. Além disso, nesse momento de pande-
mia, o programa se tornou ainda mais importante, tanto 
para os agricultores familiares, que têm dificuldades de 
comercializar sua produção, com as restrições do fun-
cionamento das feiras, quanto para as famílias, que tive-
ram perda de renda e estão com dificuldade de acesso a 
alimentos. Já iniciamos o PAA, e nessa próxima semana 
já estaremos visitando a Cooperativa do Assentamento 
Rio de Ondas, para conhecer de perto a produção”, des-
tacou a secretária Karlúcia. O produtor interessado em 
participar do programa deve entrar em contato com a 
Secretaria de Assistência Social pelo telefone (77) 3614-
7200 ou Secretaria de Agricultura (77) 3613-9575.
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 

M. GOMES DE CARVALHO, 12.096.355/0001-05, torna público 

que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

– SEMATUR a Licença de Operação para um empreendimento de 

mineração de Argila, localizada na Fazenda Santa Rita/Dom Barreiro, 

s/n, zona rural, Santa Rita de Cássia, Bahia, CEP: 47.150-000 

Jofre de Oliveira Borges 

Geólogo 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
CNPJ:13.654.447/0001-26 

______________________________________________________________________ 
Praça Municipal, s/n, centro – Catolândia – Bahia – CEP: 47.818-000 

Telefone: (77) 3619-2030 

 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO Nº 003/2021 

 

Proc. Adm. Nº 003/2021- INEXIGIBILIDADE nº 002/2021- Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, Contratado: KENNEDY EMMANUEL 
MACEDO BARBOSA, inscrito no CPF sob o n° 031.500.375-81. OBJETO DO ADITIVO: 
prorrogação do prazo de vigência com manutenção de valor ao Contrato de pessoa física na prestação 
de serviço de especialista (pós-graduado) do ramo do Direito Processual Civil, no serviço especifico de 
promoção em nome do Município as Ações Cíveis, trabalhistas, de improbidades administrativas, 
execuções de termo de ajustamento de conduta;  Representar os interesses dessa Municipalidade em 
demandas administrativas e judiciais, incluindo matéria de alta complexidade, em todas as esferas e 
graus de jurisdição, além de consultoria e assessoria jurídica às Secretarias e ao Setor de Recursos 
Humanos do Município, incluindo ainda consultoria e assessoria jurídica para fins de auxiliar nos 
processos administrativos, tais como PAD, PA; Analise dos processos de progressão funcional; 
Acompanhar e assessorar nos Procedimentos perante Ministério Público da Bahia, Ministério Público 
Federal, Ministério Público do Trabalho, tais como Notícia de Fatos, Procedimentos Investigatórios, 
Inquéritos Civis e demais atos correlatos. O presente Primeiro Termo Aditivo de prazo contratual 
terá sua vigência prorrogada a partir de 31 de março de 2021 a 31 de junho de 2021. Vigência: 
3(três) meses, mantendo as cláusulas contratuais, a contar a partir da data de assinatura, conforme 
dotação orçamentária supra e solicitação da Secretaria Municipal de Administração. Fund. Legal: ART. 
57, § 1º, Inciso VI da Lei Nº 8.666/93. Giovanni Moreira dos Santos. Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
31 de Março/2021 04

                       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 RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Dispensa de Licitação nº 25/2021 
 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente termo 
de dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº MSD/39.2021, para que 
surta os jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 24 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas atualizações. 
Face ao Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente pela 
contratação de assessoria especializada, para prestação de serviços de atividades ligadas à 
diretoria municipal de cultura, assessorando o município no mapeamento cultural, execução 
das Oficinas de Preparação de Contas e acompanhamento da execução físico-financeiro dos 
proponentes para preparação de relatório final da Lei Aldir Blanc, efetivação do sistema 
municipal de cultura, elaboração de projetos culturais e organização dos eventos culturais do 
município, conforme solicitado, no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), junto a 
Senhor Hemerson Santos da Silva, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade RG. 
nº 1428139230 SSP/BA e inscrito no CPF. nº 029.739.035-05, residente e domiciliado na 
Rua Eugenildo de Araújo Silva, nº 80, Bairro Serra Douradinha, Serra Dourada/BA. 
 

Nº ESPECIFICAÇÃO  QTD UNID VL. UNIT VL. TOTAL 
1 Contratação de assessoria especializada, 

para prestação de serviços de atividades 
ligadas à diretoria municipal de cultura, 
assessorando o município no mapeamento 
cultural, execução das Oficinas de 
Preparação de Contas e acompanhamento 
da execução físico-financeiro dos 
proponentes para preparação de relatório 
final da Lei Aldir Blanc, efetivação do sistema 
municipal de cultura, elaboração de projetos 
culturais e organização dos eventos culturais 
do município, conforme solicitado. 

10 Mês 1.500,00 15.000,00 

 TOTAL R$    15.000,00 
 
Autorizo a contratação dos serviços na forma constante da presente dispensa. 

 
 

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI 
 

Serra Dourada, Bahia, 29 de março de 2021. 
 
 

Auzenildo Sousa Costa 
Prefeito Municipal 
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