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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 Prefeitura Municipal  Brejolândia  e Prefeitura
Municipal  d e Serra Dourada,  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 150/2009.        Modalidade: Pregão Presencial 001/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Mariene de Oliveira e Souza,
CNPJ. 04.281.682/0001-09. Objeto: aquisição de material de
construção de duzentas unidades habitacionais de acordo a
Resolução 518, Programa Carta de Credito FGTS, junto a Caixa
Econômica Federal e o Termo de Adesão nº 105/2006 do Convênio
nº 243/2005 junto ao Estado da Bahia, através da Secomp conforme
anexos ao Edital de Pregão Presencial nº 001/2009. Valor Total de
R$ 1.188.175,00 (um milhão e cento e oitenta e oito mil e cento e
setenta e cinco reais). Dotação Orçamentária: 02.03.000 – Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos; 1.007 – Construção,
Recuperação de Prédios Públicos e Casas Populares; 4.4.9.0.51.00
– Obras e Instalações. Serra Dourada, 30 de março de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que

lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de

Barreiras/BA,

DECRETA:

Art.1º-Com exceção dos serviços considerados essenciais para a pulação fica

instituído ponto facultativo nos órgãos municipais, no dia 20 (vinte) de abril de

2009.

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Barreiras   Prefeitura Municipal de Serra Dourada

DECRETO Nº 026, de  02 de março de 2009.

“Institui ponto facultativo”

Prefeitura Municipal de Brejolândia
Decreto No. 09 de 02 de março de 2009.
Abre crédito suplementar no valor total de
(R$ 180.709,00) Cento e Oitenta Mil e
Setecentos e Nove Reais, para os fins que se
especifica e da outras providencias.

O(a) PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
constitucionais e de acordo com o que
lhe confere a Lei Municipal em vigor,

D E C R E T A:
Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes dotações
orçamentárias:
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EDITAL

(Inexigibilidade nº 052/2009)

 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 Inexigível Licitação para a prestação

de serviços de Auditoria e Consultoria em eficientização de energia

elétrica dos contratos de energia elétrica firmados entre a Administração

Pública Municipal e a Empresa Concessionária, objetivando o equilíbrio

orçamentário e financeiro dos referidos contratos.

             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 publicado no Diário Oficial deste Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 02/03/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal


