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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 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

Estado da Bahia

 Prefeitura Municipal de Brejolândia

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL 012/
2009 – Aquisição de Veículo
Utilitário – Abertura 07/07/2009 –.
Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça Alpiniano
José Alves nº 11, das 7:30 as
12:00h. COPEL - Brejolândia-BA,
23 de junho de 2009.

    Prefeitura Municipal de Barreiraas e Governo da Bahia

FERROVIA OESTE-LESTE

Terá, ao todo, 1,5 mil quilômetros, de Ilhéus, no
Sul da Bahia, a Figueirópolis, em Tocantins. Em território
baiano, ela atravessará 32 municípios, distribuídos por
1,1 mil quilômetros. O investimento previsto, de R$ 4
bilhões, já está no orçamento federal. Seu traçado é
resultado de uma discussão com toda a equipe de governo
e fruto da observação de elementos importantes, como
reservas indígenas, rampas, entre outros detalhes técnicos
e ambientais. Os trechos da estrada de ferro serão leiloados
e explorados em subconcessões, compreendendo operação,
conservação, manutenção, monitoração, melhoramentos
e adequação, com prazo de 30 anos, a partir da assinatura
do contrato.

De acordo com a Valec, o cronograma está sendo
cumprido e já foi entregue o Estudo de Impacto Ambiental
e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA),
dependendo agora da licença prévia ambiental. A previsão
da empresa é que a conclusão do primeiro trecho, Ilhéus
(Sul) a Caetité (Sudoeste baiano), aconteça em julho de
2011; do segundo, de Caetité a Correntina/Barreiras (Oeste
baiano), em julho de 2012; e do terceiro, de Correntina/
Barreiras a Figueirópolis (TO), em dezembro de 2012.

BENEFÍCIOS: Mais de 10 mil empregos gerados,
facilidade para o escoamento de grãos, minério de ferro e
seus derivados, biocombustíveis, fertilizantes e derivados
do petróleo, integração do Cerrado com o Litoral e um
sistema intermodal de transportes, junto com o Porto Sul
e o novo aeroporto internacional de Ilhéus. Estas são
algumas das vantagens que a Ferrovia Oeste-Leste trará
diretamente para o Oeste, Sudoeste e Sul da Bahia, além
da atração de novos negócios. No rastro da ferrovia, o
Oeste ainda terá mais uma universidade federal e está em
construção a BR 135, que corta Barreiras no eixo Norte-
Sul e liga a divisa Bahia/Minas Gerais até a divisa com o
Piauí. Outro benefício da ferrovia será o aumento da
segurança e a redução dos gastos em manutenção de
rodovias. Os excessos de cargas das carretas que descem
com a soja do Oeste do estado para os portos, por
exemplo, passarão a ser levados de trem.

SISTEMA INTERMODAL DE TRANSPORTES: Será
formado pela ligação entre a Ferrovia Oeste-Leste, o
Porto Sul e o Aeroporto Internacional de Ilhéus, fazendo
da Bahia um portal de entrada e saída para os estados
interiores do Brasil, mudando o panorama regional e
influenciando, também, o plano nacional. Para tanto, o
Governo do Estado está fazendo gestões junto ao governo
federal para que as obras andem de forma simultânea. O
objetivo é que no momento em que a ferrovia estiver
iniciando, o porto também esteja integrado dentro desta

lógica multimodal, inclusive em
cronogramas. A integração entre os dois
modais gera uma estimativa de exportação
de cargas de 40 milhões de toneladas anuais,
a partir do aumento das atividades de
mineração no estado, montante que pode
aumentar com o decorrer do tempo. Só a
Bahia Mineração, em Caetité, deverá
produzir anualmente 25 milhões de toneladas
de minério de ferro. Já a projeção de 2009
para a agricultura na região Oeste aponta
uma produção de aproximadamente 4,8
milhões de toneladas de soja, milho e algodão.

Atualmente, os três portos baianos
(Salvador, Aratu e Ilhéus) estão com um
volume de cargas exportadas de cerca de 10
milhões de toneladas anuais. Entre outras
negociações do governo estadual para
fortalecer o desenvolvimento regional estão
a ampliação de voos das companhias Trip e
Azul para o interior e a utilização do Porto
Sul como alternativa de escoamento da
produção de biodiesel do norte de Minas
Gerais.

MUNICÍPIO: Com uma população
estimada de 135.650 habitantes e extensão
territorial de 7.895 km², tem como principal
atividade econômica a agricultura (mamão,
café e coco-da-baía) e a pecuária (galinhas,
frangos, galos e bovinos). Barreiras destaca-
se como grande produtor de grãos, tendo
atraído populações do sul do país.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

EVENTO: Tem como objetivo reunir representantes
de todos os setores interessados na implantação da
ferrovia para a apresentação do projeto. Estarão
presentes autoridades de todas as esferas de governo,
a exemplo do governador Jaques Wagner e parte do
seu secretariado; do secretário executivo do
Ministério dos Transportes, Paulo Sérgio Passos; do
diretor-geral da Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Bernardo Figueiredo; e do
presidente da Valec (estatal responsável pela execução
da ferrovia), José Francisco das Neves; além de
prefeitos, parlamentares, empresários e trabalhadores.

Prefeitura Municipal de Serra

Dourada
EDITAL

(Dispensa nº 035/2009)

              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 Dispensável
Licitação para a prestação de serviços na
locação de um imóvel tipo residencial, na Rua
Getúlio Vargas, s/n, nesta cidade de Serra
Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000 que
funcionará para apoio à educação conforme
programação da Secretaria.

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 do Município e
afixado no Mural desta Prefeitura valendo
para todos os fins de direito.
Serra Dourada – Bahia, 23/06/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA
EDITAL

(Dispensa nº 035/2009)

              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 Dispensável Licitação
para a prestação de serviços na locação de um imóvel
tipo residencial, na Rua Getúlio Vargas, s/n, nesta cidade
de Serra Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000 que
funcionará para apoio à educação conforme programação
da Secretaria.

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 do Município
e afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos
os fins de direito.
Serra Dourada – Bahia,23/06/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Contrato nº 174/2009.        Modalidade: Dispensa 034/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edenice Pinheiro
Caiana, CPF. 695.286.321-49. Objeto: prestação de serviços na
locação de um imóvel tipo residencial, nesta cidade de Serra
Dourada - Bahia, que funcionará como apoio a Secretaria da
Administração conforme constante no Edital. Valor Total de R$
1.750,00 (um mil e setecentos e cinqüenta reais). Dotação
Orçamentária: 02 02 000 – Secretaria de Administração e Finanças;
2.003 – Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra
Dourada,23 de junho de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA
Extrato de Contrato

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA

CNPJ: 16.424.632/0001-12

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 009/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Foto Estrela Produções Ltda
Objeto: Serviço de filmagem e produção de em DVD e
cópias de DVD personalizado para os vereadores.
Valor: R$ 2.600,00
Vigência: 04/06/2009 a 06/07/2009.

Contrato n.º 010/2009
Contratante: Câmara Municipal de Serra Dourada
Contratado: Edilson Pereira Almeida
Objeto: Serviços Advocatícios para a Câmara.
Valor: R$ 2.550,00
Vigência: 04/06/2009 a 30/06/2009.

Serra Dourada – BA, 23 de junho de 2009.

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE TABOCAS DO

BREJO VELHO
CNPJ n.º: 16.424.855/0001-80

EDITAL
(Inexigibilidade nº 058/2009)

       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 orientadora social do programa Projovem de acordo a programação da Secretaria.
      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 do Município e afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos
os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 23/06/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 012/2009
Contratante: Câmara Municipal de Tabocas do
Brejo Velho
Contratado: Santos & Coutinho Ltda
Objeto: Obra de Construção de Estacionamento,
Conservação e Reforma Geral do Prédio Desta
Camara Municipal De Vereadores.
Valor: R$ 47.862,41
Vigência: 05/05/2009 a 06/07/2009.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 23 de junho de 2009.
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O prefeito Zito Barbosa recebeu o governador do Estado, Jaques Wagner. A programação levou
a uma visita a PCH I – Pequena Central Hidroelétrica - instalada no distrito de Sítio Grande, a 15 km da
sede do município.

Durante a visita Wagner foi realizado também o lançamento de obras do sistema elétrico da
região Oeste. O evento está a cargo do Grupo Neoenergia, da Coelba e foi restrito a convidados.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Neoenergia, cerca de R$ 130 milhões
estão sendo investidos na PCH Sítio Grande, com a geração de cerca de 400 empregos diretos na fase de
implantação, iniciada ainda em janeiro de 2008. A PCH terá capacidade instalada total de 25 megawatts
(MW) e energia assegurada de 19,6 MW.

Para se ter uma idéia, a energia da PCH de Sítio Grande garantirá o consumo anual dos municípios
de São Desidério, Bom Jesus da Lapa e Luís Eduardo Magalhães juntos. O início da operação comercial
está previsto para novembro deste ano.

O que é uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH)?

Uma PCH é uma usina hidrelétrica com potência instalada superior a 1 MW e igual ou inferior
a 30 MW, normalmente construída em rios de médio porte que possuam desníveis significativos durante
seu curso, gerando força hidráulica suficiente para movimentar pequenas turbinas. Além do incremento
na matriz energética, esse tipo de empreendimento proporciona o desenvolvimento local e regional,
com baixo impacto ambiental.

As PCHs funcionam com a vazão fornecida pelo curso d´água, a fio d´água, não havendo
necessidade de alteração do curso natural do rio e do regime hidrológico da região, não acarretando na
formação de grandes áreas de alagamento.

Jaques Wagner visita São Desidério Prefeitura Municipal de Barreiras

27ª ExpoBarreiras

Na noite de segunda, 22, foi realizado no Parque
Engenheiro Geraldo Rocha, o lançamento
oficial da 27ª ExpoBarreiras. O evento contou
com a presença de representantes de
associações comunitárias, empresários,
comerciantes, lideranças políticas da região e
representantes de outros segmentos.
“Essa com certeza será uma das melhores feiras
de todos os tempos. O Governo Municipal está
reforçando o enfoque de que a feira é um evento
voltado para a realização de negócios. Durante
muitos anos, a exposição era vista somente
como um local de festas. Agora a agropecuária,
o comércio, a indústria e a agricultura familiar
terão o seu lugar de destaque”.
Durante a o lançamento da 27ª ExpoBarreiras,
também foi realizada a posse do novo secretário
de Desenvolvimento Econômico e
Agronegócios, o engenheiro agrônomo Celito
Eduardo Breda. “Nós trabalharemos com afinco
para que essa feira atinja os objetivos propostos
pela prefeita Jusmari Oliveira, para isso, não
mediremos esforços”
Conforme o coordenador geral da
ExpoBarreiras, Oziel Oliveira, a feira
movimentará toda economia local, gerando
centenas de empregos para a população. “A
entrada para o parque será gratuita, a população
também poderá assistir aos shows sem pagar
nada. Isso com certeza irá gerar um maior fluxo
de visitantes no parque movimentando a
economia, gerando centenas de empregos
temporários. Além disso, praticamente todos
os estandes já foram vendidos, o que demonstra
que os empresários acreditam de fato no
sucesso dessa feira”.

Atrações da 27ª ExpoBarreiras
Domingo – 05/07

Show - Paulo

Segunda e terça-feira (06 e 07/07)
Atrações locais

Quarta-feira -08/07
Adelmário Coelho

Quinta-feira – 09/07
João Carreiro e Capataz

Sexta-feira – 10/07
Daniela Mercury

(Será cobrado como entrada

Sábado – 11/07
Fala Mansa

Domingo – 12/07
17h- Cristina Mel e os Vegetais

Encerramento – Pedro Paulo e Mateus

Contrato nº 174/2009.        Modalidade: Dispensa 034/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edenice Pinheiro Caiana, CPF. 695.286.321-
49. Objeto: prestação de serviços na locação de um imóvel tipo residencial, nesta cidade
de Serra Dourada - Bahia, que funcionará como apoio a Secretaria da Administração
conforme constante no Edital. Valor Total de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinqüenta
reais). Dotação Orçamentária: 02 02 000 – Secretaria de Administração e Finanças; 2.003
– Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças; 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada, 23 de junho de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

CNPJ. 14.222.277/0001-73
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Prefeitura  municipal  de  Barreiras
Obras melhoram a estrutura da cidade

20 equipes estão trabalhando para melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade e nas estradas da zona rural. Além da
operação tapa-buracos, a Avenida José Bonifácio ganhou um novo sistema de drenagem para a água das chuvas.

O departamento de
infraestrutura, da Prefeitura
Municipal de Barreiras,  realiza
obras emergenciais de
recuperação de ruas e estradas
do município. Além da operação
tapa-buraco feita em diversos
pontos da cidade, a Vila Rica e a
Vila dos Funcionários foram
beneficiadas com a restauração
das ruas, encontradas em
péssimo estado pela atual gestão.

Na Vila Rica, uma grande
lagoa se formou durante as
chuvas, aumentando o risco de
proliferação de doenças e focos
do mosquito da dengue. Para que
isso não aconteça novamente,
160 caçambas de cascalho foram
utilizadas no aterramento da lagoa.

Com a conclusão dos
trabalhos, agora o local será
usado pelos moradores para o
“arraiá”do bairro.

Segundo o coordenador
de engenharia, Gildemar
Oliveira, mais de 2.000 m³ de
cascalho foram necessários para
concluir a obra. “A lagoa se
formou em uma área próxima à
feira, um grande risco para a
saúde dos moradores. Por isso,
fizemos o bombeamento da
água empossada e aterramos
para que a água não acumule
novamente no local”, completou.

De acordo com a
moradora da Vila Rica, Maria de
Souza, a obra melhorou as
condições do bairro para

moradores e visitantes.
“Antes a gente tinha medo de
pegar doença aqui com essa
lagoa, além disso, prejudicava a
feira do bairro”.

Na Avenida José
Bonifácio, 150 manilhas
garantirão a construção do
sistema de drenagem. Com as
últimas chuvas, muitas casas
foram invadidas pela água. Para
acabar de vez com esse
problema, a prefeitura fez um
novo sistema de drenagem
utilizando as manilhas e 5 caixas
de passagem de água. A
construção está em processo de
finalização, mas o trânsito já foi
liberado.

Ao todo são 20 equipes
trabalhando para melhorar a
infraestrutura da cidade. Além da
Vila dos Funcionários, Vila Rica
e José Bonifácio, as estradas do
povoado do Cantinho, da
Sangueira e do Café estão
recebendo reparos e
manutenção. A expectativa do
departamento de infraestrutura é
que em seis meses boa parte da
cidade esteja recuperada.

ATOS  OFICIAIS  2009

Prefeituras  e  Câmara  do
Oeste  baiano


