
ANO XVI – EDIÇÃO 808 BARREIRAS – BAHIA – 12 DE MAIO DE 2022

Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Barreiras inicia 
atividades voltadas para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No dia 18 de maio, acontece em todo o Brasil reflexões sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
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ATOS OFICIAIS/EDITAIS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa-BA
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA

PROCESSO: 1001433-68.2021.4.01.3315
CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO (90)
POLO ATIVO: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
REPRESENTANTES POLO ATIVO: PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO - BA31939
POLO PASSIVO: CLAUDILINO DE QUEIROZ MONTEIRO e outros

EDITAL 
Prazo de 10 (dez) dias

INTIMAR EVENTUAIS POSSEIROS, para conhecimento no prazo de 10 (dez) dias da 
DESAPROPRIAÇÃO de 0,73 ha (setenta e três ares) do imóvel denominado “FAZENDA 
MOCAMBO”, situada no Município de Santa Maria da Vitória, acesso: saindo da BA-583 
que atravessa o centro do Povoado de Mocambo, seguindo 190 metros pela rua que dá 
acesso a estação de tratamento de água do SAAE, o imóvel esta localizado no final da rua, 
com registro no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Santa Maria da Vitória, sob 
a matrícula 7.704, Livro 2-AB, fls. 131, com uma área total de 16,93 há (dezesseis hectares 
e noventa e três ares), tendo como limites e confrontações: ao norte José Moreira de Souza 
e Claudelino de Queiroz Monteiro; ao leste Claudelino de Queiroz Monteiro e José Carlos 
Teixeira de Souza; ao sul José Carlos Teixeira de Souza e Claudelino de Queiroz Monteiro; e 
ao oeste José Moreira de Souza, Claudelino de Queiroz Monteiro, Vitório Moreira dos Santos, 
Antônio Ferreira dos Santos e Maria de Almeida Branco Barbosa.
FINALIDADE:
Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem direitos reais incidentes 
sobre o imóvel (art. 34, DL 3.365/1941); 
Para conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel;
Para possibilitar, após o decêndio, ao expropriando o levantamento de 80% do valor 
depositado (art. 33,§ 2o, DL 3.365/1941), ainda que discorde do preço oferecido pela VALEC, 
desde que, apresentada prova de propriedade e quitação de tributos que recaiam sobre o 
bem expropriado.
SEDE DO JUÍZO: Poder Judiciário Federal, Vara Única da Subseção Judiciária de Bom 
Jesus da Lapa, Avenida Agenor Magalhães, S/N, Bairro Mirante da Lapa, CEP  47.600-
000, com expediente externo das 09 às 18 horas. Tels: (77) 3481-2026/3481-2938 ou 
Fax: (77) 3481-2631, E-mail: 01vara.bmp@trf1.jus.br.
Bom Jesus da Lapa/BA, data da assinatura eletrônica.

ROSELI DE QUEIROS BATISTA RIBEIRO
Juíza Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Bom Jesus da Lapa-BA
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Bom Jesus da Lapa-BA

PROCESSO: 1001073-02.2022.4.01.3315
CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO (90)
POLO ATIVO: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
REPRESENTANTES POLO ATIVO: PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO - BA31939
POLO PASSIVO: NATALIANO DE SOUZA TEIXEIRA

EDITAL 
Prazo de 10 (dez) dias

INTIMAR EVENTUAIS POSSEIROS, para conhecimento no prazo de 10 (dez) dias da 
DESAPROPRIAÇÃO de 0,002 ha (dois centíares), da área denominada “FAZENDA PONTE 
VELHA”, situada no Município de Santa Maria da Vitória – Bahia. Com registro no Cartório 
de Imóveis da Comarca de Santa Maria da Vitória, no Livro 2-F de “REGISTRO GERAL”, às 
fls. 258, sob a matrícula n. 2.189, no dia 17.09.1979. Com área total de 16,10 ha (dezesseis 
hectares e dez ares). ACESSO: saindo do Povoado de Ponte Velha sentido a São Desidério-
BA, virar a direita na estrada vicinal sentido Fazenda Ponte Velha, até uma distância de 1,45 
KM do perímetro urbano, chega-se a propriedade. LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Norte: 
VALEC FIOL-EF 334, Nataliano de Souza Teixeira e Israel de Araújo Ramos; Leste: VALEC 
FIOL-EF 334; Sul: Nataliano de Souza Teixeira; Oeste: VALEC FIOL-EF 33, Nataliano de Souza 
Teixeira e Israel de A. Ramos.
FINALIDADE:
Conhecimento de terceiros, inclusive os que eventualmente ostentem direitos reais incidentes 
sobre o imóvel (art. 34, DL 3.365/1941);
Para conhecimento da presente ação por eventuais posseiros que ocupem o imóvel;
Para possibilitar, após o decêndio, ao expropriando o levantamento de 80% do valor 
depositado (art. 33, § 2o, DL 3.365/1941), ainda que discorde do preço oferecido pela VALEC, 
desde que, apresentada prova de propriedade e quitação de tributos que recaiam sobre o 
bem expropriado.
SEDE DO JUÍZO: Poder Judiciário Federal, Vara Única da Subseção Judiciária de Bom Jesus 
da Lapa, Avenida Agenor Magalhães, S/N, Bairro Mirante da Lapa, CEP 47.600-000, com 
expediente externo das 09 às 18 horas. Tels: (77) 3481-2026/3481-2938 ou Fax: (77) 3481-
2631, E-mail: 01vara.bmp@trf1.jus.br.
Bom Jesus da Lapa/BA, data da assinatura eletrônica.

ROSELI DE QUEIROS BATISTA RIBEIRO
Juíza Federal
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AVISO DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE/FORMA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 294/2022 

 

             A Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhaes/BA, torna público, a 

licitação modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/2022 – Processo Administrativo 

nº 294/2022, OBJETO: contratação de empresa especializada para  

fornecimento parcelado de diversos materiais de construção, hidráulicos, 

pintura, ferramentas e demais materiais destinados à manutenção, 

recuperação, ampliação e reforma de prédios, logradouros públicos e afins, 

através da solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 

a fim de atender todas as demandas das Secretarias e unidades da Prefeitura  

Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. Tipo menor preço. Data da Sessão: 

24 de maio de 2022, às 14h00 (horário de Brasília). Local: Portal: Bolsa de 

Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.  Cópia do Edital e seus anexos 

poderão ser retirados no endereço citado e/ou no portal da transparência do 

município, no seguinte endereço eletrônico:  

https://portaldatransparencia.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/. 

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 10 de maio de 2022.  

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial 
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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 LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2022 

O MUNICÍPIO DA BARRA- ESTADO DA BAHIA, CNPJ 
13.880.703/0001-01, Pregoeira designado Decreto Nº 111/2022, TORNA PÚBLICO 
a realização de Licitação, objetivando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ÔNIBUS 
RURAL ESCOLAR (ORE) E ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL (ONUREA) – 
PADRÃO FNDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DA BARRA-BA, a ser realizada na forma eletrônica, com critério de 
julgamento "MENOR PREÇO POR ITEM", nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto 
10.024/19, Decreto nº 7.746/12, Decreto nº 7892/13, Lei Complementar n° 
123/06, Lei nº 11.48807, Decreto n° 8.538/15, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666/93, e as exigências estabelecidas no Edital. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 18/05/2022 às 08h00min do dia 25/05/2022. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h05min às 08h59min do dia 25/05/2022. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09hs00min do dia 25/05/2022. 
LOCAL: www.bllcompras.com (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Para todas 
as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital 
completo e demais informações serão publicados no D.O.M., página 
www.barra.ba.gov.br/diarioOficial/, e disponível também na plataforma 
www.bllcompras.com. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (74) 
3662-2101. 

 

Barra - BA, 11 de maio de 2022 
 

 

EUFRÁSIA JANAINA DE OLIVEIRA CUNHA 

DECRETO Nº 192/2021 
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Secretaria de Assistência Social e Trabalho de Barreiras inicia 
atividades voltadas para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No dia 18 de maio, acontece em todo o Brasil refle-
xões sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, dia em 
que são realizadas ações que visam alertar toda a so-
ciedade sobre a necessidade da prevenção à violência 
sexual. Em Barreiras, com a Campanha Faça Bonito 
Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, a Secretaria de Assistência Social e Tra-
balho de Barreiras deu início nesta segunda-feira (9), 
as atividades alusivas a data, realizando no Auditório 
João do Biriba da Escola Municipal Mirandolina Ri-
beiro Macêdo, a abertura das atividades que contou 
com a presença de 240 pessoas ao longo do dia.
O encontro contou com a participação da secretária 
de Assistência Social e Trabalho, Maritânia Gonçal-
ves, acompanhada da equipe técnica do Centro de Re-
ferência Especializado de Assistência Social (Creas), 
bem como do presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Diego Toyona-
ga.
As atividades que serão desenvolvidas com esse ob-
jetivo, foram definidas após reunião com as coor-
denações dos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS), diretoria da Proteção 
Social Especial e Básica e Gestão do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), juntamente com os demais 
coordenadores da Secretaria, que articularam ações a 
serem executadas pela rede no mês de maio em aten-

ção a data.
“A Secretaria de Assistência Social e Trabalho de-
senvolve ao longo de todo o ano mobilizações com 
os seus equipamentos visando estabelecer uma cons-
tante vigilância no enfrentamento a Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescentes. Precisamos mobilizar 
toda a sociedade, as famílias, as instituições estaduais 
e federais, para que possamos tratar desse temática de 
forma coletiva, só assim conseguiremos baixar esses 
índices de violência sexual contra as crianças e ado-
lescentes. É muito importante que a qualquer sinal 
de violência, seja feita a denúncia pelo disque 100, ou 
nos órgãos competentes, como o CREAS e Conselho 
Tutelar", pontuou a secretária, Maritância Gonçalves.
De acordo com o cronograma de atividades de Secre-
taria de Assistência Social e Trabalho, será realizado 
durante o mês de maio, ações educativas com o ob-
jetivo de mobilizar, convocar, informar e sensibilizar 
a sociedade dos riscos e das consequências do abuso 
sexual à crianças e adolescentes.
Durante todo o mês, as equipes técnicas dos CRAS 
estará realizando sala de espera nos próprios equi-
pamentos com palestras informativas, preventivas e 
orientativas realizada pela equipe técnica do CREAS, 
com a participação do Conselho Tutelar e do CMD-
CA; também distribuição de folders informativos; 
caminhada com o objetivo de dar mais visibilidade a 
temática e ênfase a campanha, além de momentos de 
escuta e capacitações.
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Funcionamento da saúde nos municípios do Oeste foi pauta de 
encontro da Comissão de Intergestores Regional, em Barreiras 

Na manhã desta terça-feira (10), foi realizado no Ple-
nário Dr. Aroldo Cavalcante, da Câmara de Vereadores 
de Barreiras, um encontro da Comissão de Intergesto-
res Regional (CIR), para tratar de assuntos essenciais 
ao funcionamento da saúde em municípios da região 
Oeste. Na pauta esteve a apresentação da Secretaria de 
Saúde de Barreiras e sua equipe técnica; apresentação 
da Unidade Especializada em Tratamento de Doenças 
Renais Crônicas e Vasculares – Instituto Dr. Brancil-
des; fluxo de atendimento de Oncologia e da Regu-
lação; discussão da situação de arboviroses na região 
Oeste; apresentação referente a capacitação em Hanse-
níase para os profissionais da Atenção Básica de Saúde, 
dentre outros.
Participaram do encontro o vice-prefeito, Emerson 
Cardoso; o secretário e a subsecretária de Saúde, Mel-
chisedec Neves e Jamile Rodrigues; a coordenadora 
da CIR, Suzete Dias; secretários de saúde da região; os 
médicos, Dr. Tiago Melo, Dr. Rodrigo Melo e Dr. Igor 
Alves; a vereadora Silma Alves; demais coordenadores, 
diretores, e apoiadores da saúde.
“Hoje tratamos de todos os assuntos inerentes à saú-
de da microrregião Oeste, como habilitação de novas 
unidades, regulação, internamento, fluxo do Hospital 
do Oeste, atendimento oncológico e estratégias de Vi-
gilância Sanitária. Além disso, alguns municípios trou-
xeram demandas para serem compartilhadas com os 
demais em um momento de tirar dúvidas e comparti-
lhar experiências”, disse a coordenadora da CIR, Suzete 
Dias.
Durante a realização do encontro, o coordenador do 
Centro Especializado de Atendimento ao Homem 
(CEAH) de Barreiras, José Itamar, apresentou aos 
presentes, o fluxo de atendimento desta unidade que 
representa um avanço no cuidado com a saúde do 
homem no município, que é uma referência para a re-

gião, assim como, a coordenadora do Centro de Parto 
Normal (CPN) de Barreiras, Layanne Costa, destacou 
a condução dos trabalhos no primeiro CPN da região 
Oeste, que funciona interligado ao Hospital da Mulher 
e é destinado à assistência ao parto, proporcionando 
acolhimento e conforto à parturiente de baixo risco e 
ao recém-nascido. Já a enfermeira Kadya Neves, trouxe 
informações sobre o acompanhamento continuado re-
lacionado à saúde do trabalhador, por meio de projetos 
e ações.
A subsecretária de Saúde, Jamile Rodrigues, falou so-
bre o encontro. “Esse mês Barreiras sedia o encontro 
da Comissão Intergestores Regional, onde reunimos 
secretários e técnicos da saúde dos 14 municípios da 
microrregião de saúde do Oeste. Estamos aproveitan-
do essa oportunidade para apresentar toda a equipe 
técnica, pois sabemos que Barreiras é uma cidade pólo 
e que é responsável pela pactuação de alguns serviços 
com os demais municípios, então para nós, é sempre 
importante reuniões como essa para alinharmos e de-
finirmos a organização do sistema de saúde dentro da 
microrregião, e, na oportunidade apresentamos três 
experiências exitosas na saúde da Capital do Oeste, que 
é o CEAH, Centro de Parto Normal e o Projeto Segu-
rança e Saúde do Trabalho”, pontuou a subsecretária, 
destacando a criação da comissão com os secretários 
para cobrar do estado sobre a abertura do atendimento 
de pediatria no Hospital do Oeste e as dificuldades re-
lacionadas à regulação de pacientes através do estado.  
O encontro contou com a participação dos secretários 
e secretárias de Saúde, Vanilton Machado (Angical), 
José Alberis (Baianópolis), Yanna Neves (Brejolândia), 
Gonçalo Filho (Cotegipe), Tiago Orunesu (Mansidão), 
Franciane Borges (Riachão das Neves), Leila Serpa 
(Santa Rit5a de Cássia), Adriano Almeida (São Desi-
dério), Flaviane Vieira (Tabocas do Brejo Velho).
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Prefeitura de São Desidério entrega nova ambulância para 
comunidade de Sítio Novo e região

Dois jogos empolgantes marcaram  a final do Campe-
onato Municipal de Futsal Masculino e Feminino de 
São Desidério. As partidas aconteceram nesse sábado, 
07, no Ginásio Professor Almiro Almeida, onde a tor-
cida lotou o espaço.
No futsal feminino a equipe Arsenal de Roda Velha 
consagrou-se a Campeã por 5x3 diante do Rio Grande 
FC do Sítio Grande. O jogo foi emocionante do início 
ao fim, as duas equipes fizeram uma partida agitada 
e os gols saíram nos erros das jogadoras. Durante o 
campeonato, uma comissão decide as atletas que se 
destacaram: Melhor jogadora: Soraia Sutero, do time 
Arsenal, Melhor goleira, Celiane Xavier equipe Ar-
senal, Artilheira, Wânia dos Santos equipe Arsenal, 
e jogadora revelação Edilma Barbosa da equipe Rio 

Grande FC.
O segundo jogo, entre Inacreditável x Udinese, foi de 
muito gols e um placar de 7x1 determinou a equipe 
Inacreditável pela terceira vez Campeã. Nessa mo-
dalidade, melhor jogador, melhor goleiro, e artilhei-
ro ficaram para equipe Inacreditável, Tiago de Jesus, 
Eurípides Araújo, e Edclecio Pereira respectivamente. 
O jogador Heitor Emanuel da equipe Udinese foi a 
revelação da competição.    
O Campeonato Municipal de Futsal de São Desidério 
é uma realização da Prefeitura por meio da Secreta-
ria de Esportes, Lazer e Cultura. Foram 07 equipes 
do Futsal Feminino e 14 equipes do futsal Masculino, 
todas as equipes receberam total apoio desde os uni-
formes às premiações.


