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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 da Imprensa de Barreiras são imunizados com a primeira dose contra Covid-19
Nesta primeira etapa foram vacinados profissionais de 40 anos acima, mediante comprovante de trabalho durante a pandemia.  

Ivana Dias

Profissionais da imprensa de Barreiras começaram a ser 
vacinados no sábado (12), no Posto de Vacinação Co-
vid-19, montado no Parque de Exposições Engenheiro 
Geraldo Rocha. Nesta primeira etapa foram imunizados 
profissionais de 40 anos acima, cadastrados no Sindicato 
dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), mediante compro-
vante de trabalho no período pandêmico. A jornalista 
Cheilla Gobi é repórter correspondente do Oeste da Bahia, 
na Rádio Sociedade da Bahia e está muito feliz por ter a 
oportunidade de se vacinar. “A emoção é grande! A luta 
por parte da categoria foi imensa para a conquista dessa 
medida acertada da Prefeitura de Barreiras. Espero que 
todos os prefeitos tomem essa atitude. Com essa primei-
ra dose a esperança em dias melhores só aumentou! Que 
cheguem vacinas para todos, vacinas com qualidade”, disse. 
A luta pela validação do direito de vacinar contra a Covid- 
19 iniciou com a solicitação do Sinjorba, para a inclusão 
da categoria na lista de prioridades da vacinação a partir 

do Decreto 10.288, em 22 de março de 2020. No entan-
to, até a consolidação da imunização dos trabalhadores foi 
um longo caminho. A vacinação iniciou em 04 de junho 
de 2021 na capital baiana. Na região Oeste da Bahia esse 
processo começou em 31 de maio, sendo os municípios de 
Formosa do Rio Preto e Bom Jesus da Lapa, os primeiros a 
imunizar os profissionais de imprensa. Na sessão realizada 
no dia 09 de junho na Câmara de Vereadores de Barreiras, 
a vereadora Heleina Braz da Silva – Teteia Chaves, solici-
tou aprovação da Carta de Indicação para “inclusão dos 
profissionais de imprensa, que atuam na linha de frente na 
área de comunicação social da cidade, no rol das catego-
rias de trabalhadores prioritários no plano municipal de 
vacinação contra a COVID-19”, que foi aprovada por una-
nimidade pelo Executivo Municipal. “A oportunidade veio 
como uma bênção! A atuação do Sinjorba e da Fenaj, assim 
como a proposta da vereadora Teteia, na Câmara de Bar-
reiras, mostram a relevância da categoria para a socieda-
de nos momentos mais difíceis. E prova que devemos nos 
unir, para enfrentarmos os desafios que são naturais des-
sa profissão”, pontuou o jornalista José Filho. Atualmente 
Barreiras está entre os dez municípios da região Oeste da 
Bahia - Angical, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Formosa 
do Rio Preto, Ibotirama, Riachão das Neves, Santa Maria 
da Vitória, Santana e São Felix do Coribe, que já imuniza-
ram os profissionais de imprensa com a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. “Os jornalistas ainda não com-
preenderam a força coletiva que têm. Quando compreen-
derem e construírem unidade para encaminhar suas lutas, 
conseguirão mudar um pouco a realidade de aviltamento 
e desrespeito à profissão. Essa foi a lição dessa luta pela va-
cinação”, destacou o presidente do Sinjorba, Moacy Neves.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Prezados (as) Senhores (as): 
  

NOME CPF/CNPJ CONTR
ATO 

QUADRA LOTE 

LOC MEC LOCADORA DE CAMINHÕES, 
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

40.535.056/0001-65 
 

1140 001 015 

LOC MEC LOCADORA DE CAMINHÕES, 
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

40.535.056/0001-65 
 

1141 001 027 

     
 

Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso escritório, 
em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar da data desta 
publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao contrato particular de 
compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação e convocação tem o objetivo 
de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, do contrato acima identificado. 
 

JARDIM EUROPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM EUROPA) 
CNPJ nº 15.753.138/0001-39, com escritório de representação localizado na Avenida Antônio 
Carlos Magalhaes, 5744, Jardins, Barreiras-BA, CEP: 47.803-000 (Próximo a Mercedes-Benz). 

 
Barreiras - BA, 15 de junho de 2021. 

 

  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Prezados (as) Senhores (as): 
  

NOME CPF/CNPJ CONTRATO QUADRA LOTE 
ILMARIO MIRANDA CAETANO 006.739.235-09 548 017 023 
     
     

 
Por este edital, fica (m) NOTIFICADO (S) e CONVOCADO (S) a comparecer em nosso 
escritório, em dia útil, durante horário comercial, no prazo máximo de 15 dias, a contar 
da data desta publicação, para tratar de assuntos de seu (s) interesse (s), relativos ao 
contrato particular de compromisso de compra e venda de lote/terreno. Esta notificação 
e convocação tem o objetivo de cumprir o estabelecido nas cláusulas 15ª, 16º e/ou 17ª, 
do contrato acima identificado. 
 

JARDIM MADRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RESIDENCIAL JARDIM MADRI) 
CNPJ nº 16.455.638/0001-57, com escritório de representação localizado na Avenida 
Antônio Carlos Magalhaes, 5744, Jardins, Barreiras-BA, CEP: 47.803-000 (Próximo a 
Mercedes-Benz). 

 
Barreiras - BA, 15 de junho de 2021. 

 
 

A empresa ELDORADO DO ROSARIO 21 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 12.356.917/0001-02, vem, por meio do 
presente e na melhor forma de direito, NOTIFICAR os 
clientes EDER RODRIGUES DE ANDRADE e 
EDMILSON DIAS MOREIRA, inscritos no CPF sob os 
números 997.417.331-00 e 722.592.051-00 para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do 
presente, efetuem a purgação da mora referente ao 
contrato de compromisso de compra e venda firmado 
junto à notificante, relativo ao imóvel constituído por 
QUADRA 5 LOTE 7, situado no LOTEAMENTO RIO 
PRATUDÃO, ROSARIO (MUNICIPIO DE CORRENTINA) 
- BA, devendo, o notificado, efetuar, no prazo acima, o 
pagamento das parcelas contratuais em aberto, com 
vencimentos em 02/01/2020 a 02/01/2021, devidamente 
acrescidas dos encargos moratórios acertados em 
contrato. Notifica-se, ainda, que em não havendo a 
purgação da mora, no supracitado prazo, o contrato em 
questão estará resilido, nos termos do artigo 474 do 
Código Civil, situação esta que ocasionará o imediato 
regresso dos direitos do retro mencionado imóvel 
(inclusive de posse e de nova comercialização), para a 
notificante. Notifica-se, finalmente, que uma vez operando 
o desfazimento do contrato, nos termos acima, os valores 
eventualmente de direito dos notificados (após realizadas 
as deduções e abatimentos rescisórios) estarão à 
disposição dos mesmos no escritório da notificante. 

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

 

  

 
 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 
 

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada/BA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, e através da CPL, comunica 
a todos os interessados que realizará as seguintes Licitações: 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 – Objeto: Tipo menor preço global. Contratação de empresa especializada nos 
serviços de obra e engenharia para Construção de um muro para fechamento da quadra poliesportiva na localidade 
de Poço do juá, e outro Muro para fechamento da quadra poliesportiva da Comunidade de Gerais, ambos localizados 
na zona rural deste Município. Abertura no dia 30.06.2021, as 10:00 horas. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 – Objeto: Tipo menor preço global. Contratação de Empresa Especializada em 
Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM, para atender as necessidades de acesso à internet com link 
dedicado com disponibilidade de fibra ótica e via rádio na Sede e em Povoados do interior deste Município, de 
acordo com os anexos I e II do Edital PE 008/2021. Recebimento das propostas no endereço eletrônico 
www.bll.org.br a partir das 08:00 horas do dia 15.06.2021 – Abertura das propostas dia 28.06.2021, às 08:00 horas, 
no site www.bll.org.br, início da disputa dia 28.06.2021 às 09:00 horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontra 
disponível na íntegra no endereço eletrônico acima descrito e através do diário oficial do Município site 
http://www.serradourada.ba.gov.br/. Informações e dúvidas sobre este Pregão Eletrônico site www.bll.org.br, 
Telefone (41) 3097-4646 e/ou 3097-4600, e no endereço de e-mail (cpl.pmsd.ba@gmail.com). Os interessados 
poderão ler e obter o Edital e seus anexos referente à Tomada de Preço, juntamente com o projeto básico, somente 
na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Serra Dourada sito à Rua Duque de Caxias S/Nº - Centro – 
Serra Dourada-Ba, das 8:00 às 12:00 hs, ou através do diário oficial do Município site 
http://www.serradourada.ba.gov.br/. Informações fone (77) 3686-2079 – Luiz Roberto Teixeira da Silva – Presidente 
CPL/PMSD/BA. Em 14 de junho de 2021.  

 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2021 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Junho 
de 2021, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de empresa para Aquisição de 
Material para Laboratório, para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste Município Cristópolis. Maiores 
informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major 
Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br e www.bll.org.br.  
Cristópolis – Ba, 14 de Junho de 2021.  
 

Alex da Silva Rabelo 
Pregoeiro. 
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Barra - BA, 14 de JUNHO de 2021.

PRESIDENTE

IRANDI ALVES RODRIGUES

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021, PROCESSO ADM. Nº 041/2021, OBJETO: PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE REVESTIMENTO DAS CADEIRAS DANIFICADAS DA CÃMARA
MUNICIPAL DE BARRA-BA, BASE LEGAL: ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93,
(DISPENSÁVEL DE LICITAÇÃO), CREDOR: FRANCISCA APARECIDA GUIMARÃES RODRIGUES, CPF:
2579116508, TRV RUIBARBOSA, SN, ROSARIO, BARRA-BA, VALOR: 2100,00 ( dois mil e cem reais
), DOTAÇÃO: 0101000 - CAMARA MUNICIPAL, ATIVIDADE: 01.032.001.2001 - GESTÃO DAS
AÇÕES E ATIVI. ADM DO PODER LEGISLATIVO, ELEMENTOS: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. 

EXTRATO DE DISPENSA
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