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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, Prefeitura Municipal  de Brejolândia  e Prefeitura
Municipal de Buritima e Prefeitura Municipal de 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

Oeste da Bahia receberá Universidade Illy
A iniciativa de implantar, em Luís
Eduardo Magalhães/BA, a
Universidade Illy surgiu durante a
visita do grupo italiano ao
município, entre os dias 23 e 25 de
abril. Recebidos pelo prefeito
Humberto Santa Cruz e pela
diretoria da Bahia Coffee
Produtores Associados, os
representantes da Illy percorreram
diversas fazendas e realizaram
provas em dezenas de lotes de café.
O objetivo foi ampliar as relações
comerciais com a região Oeste da
Bahia e estreitar os laços de
parceria.
A Universidade Illy capacita
produtores e trabalhadores rurais a
produzir café de excelente
qualidade em todo o mundo. São
cursos que vão desde a gestão de
propriedades rurais, manejo,
levantamento de custo, até a
produção ecológica e socialmente
sustentável. O prefeito Humberto
Santa Cruz quer a Universidade
funcionando em Luís Eduardo o
mais rápido possível.
“Vamos trabalhar para, em 2010,
já termos a Universidade Illy em
nosso município. Com certeza, ela
trará grandes benefícios para os
produtores e, sobretudo, para os
trabalhadores rurais, que
aprimorarão suas habilidades e vão
ter mais oportunidade de
conquistar emprego e melhores
salários”, reforçou o prefeito.

 produtores têm
investido muito em
produtividade, o que é
muito importante, mas
precisamos melhorar
também a qualidade do
café produzido. O café
adquirido pela Illy é
sempre de alto nível de
qualidade. É por isso

O presidente da Bahia Coffee,
Lucas Garcia, disse que o interesse
da Illy pelo café produzido na região
é animador, mas a transferência de
conhecimento que essa relação
pode gerar é o mais importante.
“Nossos

    Para Nelson Cavalhaes, diretor da empresa Porto de
Santos, que cuida da seleção e da compra de cafés do tipo arábica no
Brasil, um produtor que tem a Illy na carteira de clientes tem, naturalmente,
um atestado de qualidade. “Eu comparo a Illy à Ferrari. Pode não ser a
maior fabricante de carros, mas com certeza é a melhor”, afirma Cavalhaes.
A conclusão da equipe da Illy, depois da visita, é de que Luís Eduardo
Magalhães e região tem um forte potencial para se tornar um grande
fornecedor da Illy.”O café produzido aqui, o arábica, quando colhido na
fase cereja é sempre excelente. O clima é excelente, as técnicas são avançadas.
Com alguns pequenos cuidados na colheita, no manejo, no transporte e
armazenamento, será possível conservar ainda mais essa qualidade do
grão”, explica Aldir Teixeira,

agrônomo responsável
pela avaliação de café
comprado pela Illy no
Brasil. “É por isso que
será muito importante a
vinda da Universidade Ily.
Assim poderemos fazer
troca de conhecimento. E
é necessário que os cursos
sejam voltados para
aqueles que vão lidar
diretamente com o café –
os trabalhadores”,
complementou.
Alessandro Bucci,
responsável pela compra
de café pela empresa no
Brasil e na Ásia diz que
não entende como Luís
Eduardo não é ainda um

grande fornecedor da Illy.
“Acredito que seja uma
questão de falta de
comunicação entre os
produtores e a nossa

que ela paga 50% a mais no valor da saca”.
Glauber de Castro, vice-presidente da Bahia Coffee, explica que a maior
parte dos fornecedores da Illy é formada por produtores que cultivam
uma média de 20 hectares de café, enquanto a média, em Luís Eduardo
Magalhães, é de 200 hectares por produtor. “A tendência é que os melhores
grãos venham de pequenas produções, produções artesanais. Mas com a
tecnologia que temos aqui na região é possível unir produtividade e
qualidade. É isso que estamos buscando”.
Ferrari dos cafés

empresa. O Oeste da Bahia tem boa
produção e, principalmente , os
produtores têm a mente aberta para
enfrentar novos desafios”.
Alessandro Bucci acredita que a
partir desta visita as relações de
parceria vão se estreitar ainda mais,
beneficiando a empresa, os
produtores e, principalmente, o
município.
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Estado da Bahia
   Prefeitura Municipal de Brejolândia

CNPJ. 13.654.439/0001-80

Estradas vicinais são restauradas em São Desidério

 Cerca de três mil quilômetros de estradas
cortam o município,

Só este ano, a Secretaria de Infraestrutura,
Transporte e Serviços Públicos de São
Desidério, por meio da atual gestão,
investiu na melhoria de aproximadamente
125 km de estradas vicinais.

todas conservadas pela Prefeitura por meio do
Programa Permanente de Manutenção de
Estradas.

De acordo com o Secretário de
Iinfraestrutura, Carlito Câmara, “após uma
análise das condições das estradas de chão,

em alguns casos, é necessário retirar pedras, excesso de areia na estrada ou laterais,
facilitar o escoamento da água da chuva. Outras vezes o cascalho é espalhado para
fazer algumas correções”.

Muitas dessas estradas estão na rota de transportes escolares, como a vicinal que dá
acesso ao povoado de Manoel de Souza. “Antes mesmo do período chuvoso e com a

Estradas que passam pelos povoados de Embalsador, Penedo, Morrão, Sítio do Rio
Grande, Barreiro e Palmeiral já tiveram a reforma concluída. O trabalho, eleito como
prioridade do momento para a secretaria, inclui a reativação de estradas como a de
Estiva do Sítio e reformas das pontes que dão acesso aos povoados de Pedra e
Roçado Velho.

proximidade do início das aulas, a
secretaria se preocupou em realizar
esses consertos para facil itar a
passagem do transporte escolar”,
acrescentou Carlito.
Também estão sendo reestruturadas
vias utilizadas para o escoamento da
produção agrícola no município, a
exemplo da melhoria do trecho que sai
da sede da Fazenda Tabuleiro à Br 020,
num percurso de aproximadamente 35
km.

Para este mês de abril estão previstas as
reformas das estradas das localidades
de Marias, Curral Novo, Baixa do Coqueiro,
Beleza e Buriti Seco.

Texto: Ana Lúcia Souza
Fotos: Jackeline Bispo

Em alguns trechos o mato das laterais é rebaixado e
toda a estrada é vasculhada com cascalho

COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA
ALVORADA

CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da
COOPERADA – Cooperativa Agrícola Alvorada,
ficam convocados os senhores cooperantes, para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária (AGO), a
realizar-se no dia 27 de Abril de 2009, em primeira
convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação
às 15:00 horas e em terceira convocação às 16:00 horas,
na sede da cooperativa, na Av. Antônio Carlos
Magalhães,  n.650, Sala 206, Edifício Indusmaq, 2° Andar,
Bairro Centro, CEP:47.800-000,  na cidade de Barreiras,
Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Análise e deliberação da Prestação de Contas da
Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal sobre o
Balanço e a gestão do exercício de 2008; 2) Exame e
aprovação do Balanço Patrimonial e demais pecas das
demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2008; 3) Deliberar sobre a destinação
das Sobras apuradas no exercício; 4) Eleição da nova
Diretoria e sua remuneração; 5) Eleição do Novo
Conselho Fiscal e sua remuneração. Nota: Nesta data a
Cooperada possui 19 cooperados.
Barreiras, Bahia, 09 de Abril de 2009  VILSON
WALKER - Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins
previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883 de 04/
06/1994, FAZ SABER a todos quanto os presentes
Editais ou deles notícias tiverem e a quem interessar possa
que a COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO expediu parecer em regular processo,
considerando INELEGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade nº 021/2009– Serviços Médicos a
serem realizados na Unidade Básica de Saúde - Sede.
Brejolândia – Bahia, 28 de abril  de 2009.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2009

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto
com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que
dispõe sobre a Contribuição Sindical Rural, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou
empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II,
alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2009, devida por
força do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da
CLT, aplicáveis à espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado
impreterivelmente até o dia 22 de maio de 2009, em qualquer estabelecimento
integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento
da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento acima indicada, constituirá
o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização
monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas
informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a
Propriedade Territorial Rural, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1.996, e estão sendo remetidas por via postal para os endereços indicados nas
respectivas declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento
das Guias de Recolhimento pela via postal, os contribuintes deverão solicitar a
emissão da segunda via diretamente à Federação da Agricultura do Estado onde
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento. Eventuais
impugnações administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição
deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia,
por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício
Antonio Ernesto de Salvo, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O
protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte, via correio ou
entregue na sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado. O sistema
sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 09 de abril  de 2009.

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Dental Alta Mogiana –
Comercio de Produtos Odontológicos Ltda. CNPJ. 05.375.249/0001-
03. Objeto: aquisição de equipamentos para instalação de dois
consultórios odontológicos de acordo Edital da Tomada de Preço nº
014/2009. Valor Total de R$ 9.306,00 (nove mil e trezentos e seis
reais). Dotação Orçamentária: 02.06.000 Secretaria Saúde; Projeto:
1.020 – Construção dos Postos de Saúde; Elemento: 4.4.9.0.52 00 –
Equipamento e Material Permanente. Serra Dourada, 09 de abril
de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 153/2009.       Tomada Preço nº 014/2009.

Contrato nº 154/2009.       Tomada Preço nº 014/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Dentemed Equipamentos
Odontológicos Ltda. CNPJ. 07.897.039/0001-00. Objeto: aquisição de
equipamentos para instalação de dois consultórios odontológicos de acordo
Edital da Tomada de Preço nº 014/2009. Valor Total de R$ 2.530,00 (dois
mil e quinhentos e trinta reais).. Dotação Orçamentária: 02.06.000
Secretaria Saúde; Projeto: 1.020 – Construção dos Postos de Saúde;
Elemento: 4.4.9.0.52 00 – Equipamento e Material Permanente. Serra
Dourada, 09 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 156/2009.       Inexigibilidade nº 047/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Erika Ribeiro Rabello,
CPF. 283.302.318-95. Objeto: prestação de serviços à coordenação da
Atenção Básica e, da Vigilância Epidemiológica deste município de acordo
a programação da Secretaria da Saúde. Valor Total de R$ 24.300,00 (vinte
e quatro mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária: 02.06.000 –
Secretaria da Saúde; 2.037– Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada,
09 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 157/2009.       Inexigibilidade nº 048/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edinaldo Oliveira de
Souza, CPF. 955.544.831-00. Objeto: prestação de serviços de
enfermagem e à coordenação do CAPS-Miucha, conforme
programação da Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total de R$
24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). Dotação Orçamentária:
02.06.000 – Secretaria da Saúde; 2.037– Manutenção do Fundo
Municipal de Saúde-SUS; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada, 09 de abril de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Contrato nº 159/2009.       Inexigibilidade nº 050/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Valdirenio Claudio de
Oliveira, CPF. 954.028.455-49. Objeto: prestação de serviços de
monitor musical do programa Projovem na Sede deste Município, de
acordo a programação da Secretaria. Valor Total de R$ 4.050,00 (quatro
mil e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: 02.05-000 – Secretaria
de Assistência Social; Atividade Projeto: 2.031 – Manutenção de
Atividades Sócio-Educativo Para Criança, Adolescentes e PDD;
Elemento: 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Serra Dourada, 09 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 160/2009.       Inexigibilidade nº 051/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Juliana Nascimento de Souza, CPF.
086.920.346-06. Objeto: prestação de serviços de assistente social no funcionamento
do programa CRAS deste Município, conforme programação da Secretaria. Valor Total
de R$ 15.840,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta reais). Dotação Orçamentária:
02.05.000 – Secretaria da Assistência Social; 2.030– Manutenção da Assistência Social
Geral; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada,09
de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 161/2009.       Inexigibilidade nº 052/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Engenharte Empreendimentos Ltda.,
CNPJ. 02.465.913/0001-09. Objeto: prestação de serviços de Consultoria Técnica
Jurídica, com a realização de trabalhos voltados para a advocacia preventiva, e a defesa
dos interesses do Município de Serra Dourada em contenciosos cíveis, administrativo
e ainda perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Valor a título
de honorários, 20% (vinte por cento) a serem aplicados no montante efetivamente
recuperado, restituído ou compensado, em favor da Prefeitura de Serra Dourada. Dotação
Orçamentária: 02.02-000 – Secretaria de Administração e Finanças; Atividade
Projeto: 2.003 – Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças;
Elemento: 3.3.9.0.39 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Serra
Dourada, 09 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 158/2009.       Inexigibilidade nº 049/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Marlucio Laranjeira
Barbosa, CPF. 531.471.705-00. Objeto: prestação de serviços à
farmácia básica (farmacêutico) e, à coordenação de endemias deste
Município, conforme programação da Secretaria Municipal de
Saúde. Valor Total de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais).
Dotação Orçamentária: 02.06.000 – Secretaria da Saúde; 2.035 –
Manutenção da Secretaria da Saúde – Recursos Próprios; 3.3.9.0.36
00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada,
09 de abril de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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Contrato nº 162/2009.       Dispensa nº 028/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Cleudeice Pereira de
Castro, CPF. 376.019.975-53. Objeto: locação de um imóvel tipo
comercial, na Avenida Manso Cabral, s/n. nesta cidade de Serra
Dourada – Bahia que funcionará para apoio a Secretaria da
Educação de acordo programação. Valor Total de R$ 8.370,00 (oito
mil e trezentos e setenta reais). Dotação Orçamentária: 02.04.000 –
Secretaria da Educação e Cultura; 2.019– Manutenção do Ensino
Fundamental – Recursos Próprios; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada, 09 de abril de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 163/2009.       Inexigibilidade nº 028/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Rodrigo Aparecido de
Oliveira, CPF. 086.920.346-06. Objeto: prestação de serviços de
enfermagem no PSF de Riachão de acordo a programação da
Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total de R$ 24.750,00 (vinte e
quatro mil e setecentos e cinqüenta reais). Dotação Orçamentária:
02.06.000 – Secretaria da Saúde; 2.037– Manutenção do Fundo
Municipal de Saúde-SUS; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada, 09 de abril de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia,
torna público a TP. 015/2009 que receberá propostas para
prestação de serviços na reforma de ponte na localidade
Feirinha neste Município de Serra Dourada, de acordo edital
e anexos, no dia 14/05/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/
93. Mais informações na CPL. Serra Dourada – Ba, 09/
04/2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 015/2009)

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 016/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia,
torna público a TP. 016/2009 que receberá propostas para
prestação de serviços na reforma de quadra poliesportiva
nesta cidade, de acordo edital e anexos, no dia 14/05/2009
às 14:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais informações na CPL.
Serra Dourada – Ba, 09/04/2009. Enilson Fagundes Camelo
– Prefeito Municipal.

EDITAL TP n.º 003/2009– OBJETO: Serviços de Asses-
soria em Ações de Comunicação Institucional para a Pre-
feitura Municipal
de Buritirama, conforme especificado no Edital. Recebi-
mento das Propostas dia 09.04.2009, às 09:00 horas. Os
editais completos
poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, situada na
Av. Prefeito Arival Viana, 369 – Centro. Buritirama-Ba.
Oslindo Jacobina
de Almeida – Prefeito Municipal.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL No- 1/2009

A Prefeitura Municipal de Buritirama, torna público que a
data de abertura das propostas do Pregão Presencial n.º 001/
2009, que
tem como objeto: aquisição de medicamentos e material hos-
pitalar,
conforme descrito no Edital no Termo de Referência, foi pror-
rogada
para o dia 09/04/2009 as 13:00hs.

Buritirama - BA, 09 de abril de 2009.
OSLINDO JACOBINA DE ALMEIDA

AVISOS DE LICITAÇÔES

A Prefeitura Municipal de Buritirama, através de sua Comissão de Licitação,
torna
público para conhecimento de quem possa interessar que estão abertas as
seguintes
Licitações: Pregão Presencial n.º001/2009 – OBJETO: Aquisição de
medicamentos e material hospitalar, conforme descrito no Edital no
Termo de
Referência. Recebimento das Propostas dia 14.04.2009, as 10:00 horas.
EDITAL
TP n.º 003/2009– OBJETO: Serviços de Assessoria em Ações de
Comunicação
Institucional para a Prefeitura Municipal de Buritirama, conforme
especificado no
Edital. Recebimento das Propostas dia 16.04.2009, às 09:00 horas. Os
editais
completos poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura, situada na Av.
Prefeito
Arival Viana, 369 – Centro. Buritirama-Ba. Oslindo Jacobina de Almeida
–
Prefeito Municipal.

          Processo nº 025/2007 EXTRATO DO EDITAL

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 01/2007;
TIPO: Menor preço por lote ; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
E EQUIPAMENTOS
para utilização em unidades da Secretaria Municipal da Saúde; RECEBI-
MENTO DAS PROPOSTAS: até 09:00h de
24/04/2007; INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 24/04/2007 10:00:00;
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Através do site www.pregao.com.br;
TELEFONES: Fone: (77) 3442-2120 - Fax: (77) 3442-2140; LOCAIS
DE RETIRADA DO EDITAL: Através dos site www.pregao.com.br
ou www.bolsadosmunicipios.com.br. Buritirama, 09 de abril de 2007.
UMBERTO BAPTISTA DE OLIVEIRA FILHO - Pregoeiro
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