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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrati-
vos de prefeituras, câmaras municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas

municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os
interessados que realizará   a  seguinte Licitação:
Convite  006/2010 – Contratação de Serviços de Obras e Engenharia destinados a Reforma e
Ampliação de Escolas Municipais. Edital a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça Alpiniano
José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 03 de agosto de 2010.

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  e:

Man Latin América Ind. Com Veículos Ltda                  Cont nº 112/2010
Valor R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais)

Objeto: Aquisição de Veículos- Onibus Escolares.
Duração: 05 (cinco) meses.
Data: 02/08/2010

Ulisses Gomes Ferraz Junior                 Cont nº 113/2010               Valor R$
300,00 (trezentos reais)

Objeto: Serviços de Capacitação do Departamento Pessoal - SIGA
Duração: 01 (um) mês.
Data: 02/08/2010

Ranulfo Veríssimo Neves                Cont nº 114/2010               Valor R$ 108.255,10
(cento e oito mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos)

Objeto: Serviços Médicos PSF I e Unidade Básica de Saúde
Duração: 05 (cinco) meses.
Data: 02/08/2010
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Britador Bricar Ltda                Cont nº 115/2010               Valor R$ 145.197,54
(cento e quarenta e cinco mi, e cento e noventa e sete reais e cinquenta e quatro
centavos)

Objeto: Serviços de Obras e Engenharia-Reforma e Ampliação de Escolas Muni-
cipais

Duração: 05 (cinco) meses.
Data: 02/08/2010

Constrel – Construção Terraplenagem e Pavimentação Ltda ME               Cont
nº 116/2010               Valor R$ 203.584,87 (duzentos e três mil e quinhentos e oitenta
e quatro reais e oitenta e sete centavos)

Objeto: Serviços de Obras e Engenharia-Construção de Garagem Pública na
sede do Município.

Duração: 04 (quatro) meses.
Data: 02/08/2010

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

Liquida Barreiras
Durante nove anos consecutivos o Liquida Barreiras faz parte da agenda de campanhas da CDL,

incentivando o fomento do comércio local.
O verdadeiro sentido do liquida Barreiras incide em unir forças para incrementar as vendas num

período, costumeiramente, sem muita movimentação para o comércio.
Neste ano, o lançamento da campanha para os associados aconteceu no dia 08 de julho, no

auditório da CDL, onde um percentual considerável aderiu a campanha nesta mesma noite. Logo em
seguida, com a visita dos funcionários da CDL muitas outras efetuaram a compra. Estas, tiveram a
oportunidade de enviar seus funcionários para participar gratuitamente da palestra “Aproveitando
oportunidades de vendas no Liquida Barreiras”, com Aldir Parisi. Aproximadamente 200 pessoas
prestigiaram o evento que aconteceu no dia 22 de julho no centro Cultural de Barreiras.

Como já é tradição, no dia que se inicia a liquidação, a CDL promove uma carreata pelos princi-
pais bairros da cidade, visando atingir o maior número possível de pontos comerciais, principalmente
de associados. Neste ano, aconteceu no dia 28 de julho, onde diversos carros, caminhões, carros de
som e motos percorreram as ruas da cidade exibindo faixas, balões e bandeiras, tanto da campanha
quanto da própria loja.

Pode-se dizer que algumas empresas enviaram toda a frota de caminhões, ou até mesmo gran-
de parte do quadro de funcionários.

Apitos, fogos e buzinas anunciavam a passagem da carreata despertando a curiosidade e o
interesse do público em geral.

Até o presente momento, 139 empresas participam dessa grande promoção, identificadas com
bandeirolas, cartazes e faixas do Liquida Barreiras.

Como premiação, serão sorteadas 3 motos 0 km, uma entre os empresários, novidade da cam-
panha, e duas para os consumidores que preencherem os cupons e depositarem nas urnas.

O sorteio está marcado para o dia 10 de agosto às 18 horas, na sede da CDL, com a presença
da mídia, diretoria da CDL, associados, convidados e público em geral.


