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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Câmara Municipal de Mansidão, Prefeitura
Municipal Wanderley e Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho zelando pela transparência  das contas

públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de  contas.
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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho –

Ba comunica que fará realizar Tomada de Preços

n°.03/2009 no dia 06/02/2009, às 09h30minh, objeto:

contratação de Empresa prestadora de serviços para

assumir os Serviços Gerais das unidades escolares

do Município de Tabocas do Brejo Velho. Este Edital

esta a disposição na sala da CPL, no horário das

08h00min as 12h00minh. E poderá ser adquirido

através de solicitação por escrito e pessoalmente.

Maiores informações na sala da CPL situada à Praça

Municipal, 86, Prédio Sede da Prefeitura Municipal –

T BV. Publique-se em 30 de janeiro de 2009. Presidente

da C.P.L. - José de Deus Reis.

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Ba
comunica que fará realizar Tomada de Preços n. º004/2009
no dia 12/02/2009, às 10:30min., objeto: Contratação de
Empresa Prestadora de Serviços para assumir os Serviços
Gerais na manutenção e gerenciamento do sistema de
abastecimento de Água do Município de Tabocas do Brejo
Velho. Este Edital esta a disposição na sala da CPL, no horário
das 08h00min as 12h00minh. e poderá ser adquirido através
de solicitação por escrito e pessoalmente. Maiores
informações na sala da CPL situada à Praça Municipal, 86,
Prédio Sede da Prefeitura Municipal – T BV. Publique-se
em 30 de janeiro de 2009. Presidente da C.P.L - José e

Deus Reis.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

              O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos
no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele notícia
tiverem e a quem interessar possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em regular processo, considerando
Dispensável Licitação para compras de hortifrutigranjeiros, pão, carne bovina, rapadura e leite pasteurizado para utilização
conforme necessidade / adequação no cardápio da merenda escolar do ensino fundamental deste Município.

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da
data de publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente Edital afixado no Mural desta Prefeitura e da Câmara
Municipal valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia,30/01/2009.

EDITAL

(Dispensa nº 027/2009)
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