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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.

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

Barreirense pagou R$ 138,58 pela
Cesta Básica no mês de julho

A Cesta Básica teve um aumento de
preço de 5,10% em relação a junho. O tra-
balhador teve que desembolsar quase 140
reais.

Alguns produtos apresentaram queda
depreço, como é o caso do açúcar que so-
freu uma redução de 6,61%. Mas o fator de-
terminante para elevação dos preços foi a
alta de produtos como o leite que foi rea-
justado em 24%, a banana prata 18,09%,
feijão 8,91%, tomate 6,34%, manteiga
5,10%, carne bovina 2,55% e o óleo de co-
zinha 1,04%.

O preço da cesta básica apresentou
queda, em junho, em nove das 16 capitais
analisadas pela Pesquisa Nacional da Ces-
ta Básica do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DI-
EESE). Belém foi a capital com a queda mais
expressiva (-5,94%), seguida por Natal (-
4,24%) e João Pessoa (-3,68%).

“Os funcionários da Controladoria Ge-
ral do Município, utilizam a metodologia do
DIEESE, definida com base no Decreto Lei
nº 399, de 30 de abril de 1938, que regula-
menta o salário mínimo, para o levantamento
do custo da cesta básica. Dentre os 12 pro-
dutos que compõem a cesta estão: carne,
leite, feijão, arroz, farinha, pão, tomate, café,
banana, óleo de soja e manteiga”, disse o
controlador geral do Município Carlos Alber-
to Leitão.

Nas outras sete capitais analisadas
houve elevação nos preços. As maiores al-
tas ocorreram em Recife (3,29%), Brasília

(2,40%), São Paulo (1,36%) e Vitó-
ria (1,15%). Porto Alegre continua
a ser a capital com a cesta básica
mais cara do país. Na capital gaú-
cha, a cesta básica custou, em ju-
nho, R$ 193,90, seguida por São
Paulo, onde ela custou R$ 187,45.
A cesta mais barata do país, em
junho, foi a de João Pessoa, R$

134,07.
“A pesquisa da cesta básica

em Barreiras é, sem dúvida, um refe-
rencial, para que a população possa
comparar os preços das mercadori-
as, comprando os produtos em esta-
belecimentos que proporcionam uma
oferta mais barata”, comenta o pre-
feito Saulo Pedrosa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2007

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições e, considerando o cumprimento da legislação vigente pertinente a compras e contratos
públicos, RATIFICA E HOMOLOGA os atos praticados através da Pregoeira deste Município e sua
equipe de apoio, referente ao Julgamento do Processo de Licitação na Pregão Presencial nº 22/
2007, de 01/08/2007. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal – Formosa do Rio Preto – BA. 06/
08/2007.


