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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, Prefeitura Municipal de Brejolândia e Prefeitura
Municipal de São Desidério  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população
documentos diversos para a devida prestação de  contas.
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  Estado da Bahia
        PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

  CNPJ 13.654.439/0001-80
   Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE

A Comissão Permanente de Licitação do Município de
BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que
realizará   a  seguinte Licitação:

Convite 004/2010 – Contratação de Serviços de Obras
e Engenharia destinados a Manutenção e Recuperação de
Estradas Vicinais.  Edital a disposição na sede da Prefeitura
situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as
12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 12 de maio de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BREJOLÂNDIA  e:

Schweitzer Informática Ltda                  Cont nº
092/2010               Valor R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

Objeto: Serviços de Locação e Manutenção de
Soft/ Sistema Tributário deste Município.

Duração: 08 (oito) meses.
Data: 03/05/2010

Aldair Domingos dos Santos Neres                  Cont nº
093/2010               Valor R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais)

Objeto: Prestação de Serviços como Auxiliar de
Serviços Gerais na Secretaria de Obras deste Município.

Duração: 02 (dois) meses.

Data: 03/05/2010

Maria das Graças Smith Freire                  Cont nº 094/
2010               Valor R$ 149.504,48 (Cento e quarenta e
nove mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e oito
centavos)

Objeto: Serviços Médicos (Clinica Geral e Gine-
cologia) na Unidade Básica de Saúde e PSF II, Cesário
Gomes Pereira no Povoado de Santa Luzia, interior
deste Município.

Duração: 08 (oito) meses.
Data: 03/05/2010

Ranulfo Veríssimo Neres                   Cont nº 095/2010
Valor R$ 2.148,83 (dois mil e cento e quarenta e oito
reais e oitenta e três centavos).
Objeto: Serviços Médicos-Hospitalares (plantão extra)
na Unidade Básica de Saúde na sede do Município.

Duração: 01 (um) mês.
Data: 03/05/2010

James Thomas Kirkwood Chicata                  Cont nº
096/2010               Valor R$ 39.196,72 (trinta e nove mil
e cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)

Objeto: Serviços Médicos na Unidade Básica de
Saúde na sede do Município,

Duração: 08 (oito) meses.
Data: 03/05/2010

Alaene  Alves Cerqueira                  Cont nº 097/2010
Valor R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)

Objeto: Serviços de Agente Comunitário de Saú-
de.
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Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 03/05/2010

Mario Ferreira dos Santos                  Cont nº 098/2010               Valor R$ 738,00 (setecentos e trinta e oito reais)
Objeto: Confecção de Porta e Janelas destinadas a Escola Serafim Neres do Prado - Mamonal.
Duração: 01 (um) mês.

Data: 03/05/2010

Construtora Terraço Ltda                  Cont nº 099/2010               Valor R$ 137.571,60 (cento e trinta e sete mil e
quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos)

Objeto: Serviços de Obras e Engenharia destinados a Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais.
Duração: 02(dois) meses.
Data: 24/05/2010

Brejolândia – BA, maio de 2010.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal.



Barreiras, 31 de  maio  de 2010

ATOS OFICIAIS

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

 Página 03

             Programa Mais Cultura investe R$ 22 milhões na Bahia
Ministério da Cultura e Governo do Estado anunciam pacote de ações para melhoria de

equipamentos públicos e incentivo a atividades artísticas da sociedade

O Ministério da Cultura (MinC) e o Governo do Es-
tado da Bahia estão investindo R$ 22,3 milhões do Progra-
ma Mais Cultura para apoiar ações culturais desenvolvidas
pela sociedade e melhorar as condições de funcionamento
de equipamentos públicos no estado. Os recursos serão
anunciados pela secretária de Articulação Institucional do
Ministério da Cultura, Silvana Meireles neste domingo, dia
30 de maio, na abertura do VI Encontro de Dirigentes
Municipais de Cultura da Bahia. Ela representa o ministro
da Cultura, Juca Ferreira no evento, que acontece às 20h,
na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Os investimentos fazem parte de convênios entre o
Programa Mais Cultura e o governo da Bahia, que totalizam

R$ 13,12 milhões da União e contrapartida de R$ 6,18
milhões do estado. Outros R$ 3 milhões são investimentos
diretos do MinC para o financiamento de 243 projetos cul-
turais selecionados na Bahia, por meio do edital
Microprojetos Mais Cultura para a região do semiárido.

A Bahia foi o primeiro estado a assinar o acordo de
cooperação para executar em parceria as ações do Pro-
grama Mais Cultura, destaca Silvana Meireles, que tam-
bém é coordenadora executiva do Programa. “Os gover-
nos devem somar esforços. Essa articulação é essencial para
a construção de uma política cultural republicana e federada.
Os estados e municípios têm o importante papel de dar
capilaridade às ações do programa, ampliando a oferta de



Barreiras, 31 de maio de 2010

ATOS OFICIAIS

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

Página 04

cultura e melhorando a qualidade de vida da população”,
afirma.

Dos recursos conveniados, o maior aporte é para bi-
bliotecas públicas: R$ 8,2 milhões. Deste total, R$ 5,5 mi-
lhões são para modernização de cem bibliotecas públicas
municipais, R$ 1,15 milhão para a qualificação de 23 bibli-
otecas comunitárias e R$ 1,5 milhão para a modernização
da Biblioteca Pública do Estado da Bahia.

Os investimentos contemplam, ainda, editais para
premiação, com R$ 20 mil cada (totalizando R$ 5,2 mi-
lhões) de 260 iniciativas da sociedade civil que desenvol-
vam projetos na área de livro e leitura (Pontos de Leitura),
e para seleção e formação de 572 agentes de leitura, no
valor de R$ 3,7 milhões. Os agentes são jovens entre e 18
e 29 anos que atuarão na democratização do acesso ao
livro e formação leitora, por meio de visitas domiciliares,
empréstimos de livros, rodas de leitura, contação de histó-
rias, criação de clubes de leitura e saraus literários abertos
à população em geral.

Outros R$ 1,2 milhão serão investidos, via edital, na
seleção de 70 iniciativas de entidades sem fins lucrativos e
instituições governamentais que atuam com propostas
lúdicas e culturais para crianças e adolescentes, no valor de
R$ 18 mil cada (Pontinhos de Cultura).

Para democratizar o acesso da população baiana ao
cinema, já foram liberados R$ 900 mil para a seleção de 60
Cines Mais Cultura. O edital já está aberto e os projetos
podem ser enviados por entidades sem fins lucrativos até
23 de julho. Os Cines Mais Cultura são espaços para a
exibição gratuita de filmes e recebem equipamento de pro-
jeção digital, obras brasileiras e oficina de capacitação no
valor de R$ 15 mil cada. A abertura dos demais editais
deverá ocorrer ao longo de junho.

Microprojetos Mais Cultura
Ação inédita do Ministério da Cultura, o Microprojetos

Mais Cultura selecionou, por meio de edital, 243 projetos
de artistas, grupos independentes e pequenos produtores
culturais da Bahia, estado que mais apresentou propostas:
1.183. Os contemplados estão recebendo R$ 3 milhões,
de um total de R$ 13,5 milhões destinados a premiação de
1,2 mil projetos selecionados nos 11 estados da região do
semiárido. Cada contemplado recebe entre um e 30 salári-
os mínimos, de acordo com a proposta apresentada.

Os microprojetos culturais integram o conjunto de
ações do Programa Mais Cultura, que integra a agenda
social do governo federal e tem como principal missão fo-
mentar projetos artísticos desenvolvidos pela sociedade e
democratizar o acesso da população a equipamentos e ser-
viços culturais.

Serviço:
Anúncio de investimentos do Programa Mais Cultura

na Bahia, foi realizado na abertura do VI Encontro de Diri-
gentes Municipais de Cultura da Bahia

Teatro Castro Alves – Sala principal, Praça Dois de
Julho, s/nº, Campo Grande, Salvador-BA

Domingo, 30 de maio, às 20h
Mais informações
Rafael Ely, assessor de Imprensa do Programa Mais

Cultura, pelo telefone 61 2024 2325 ou pelo email
rafael.ely@cultura.gov.br

Susanna Scarlet, assessora de Imprensa do Ministé-
rio da Cultura, pelo telefone 61 2024 2416 ou pelo email
susanna.scarlet@cultura.gov.br

Marcelo Lucena, assessor de Imprensa do Ministério
da Cultura, pelo telefone 61 2024 2407 ou pelo email
marcelo.silva@cultura.gov.br


