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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

 

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

 Rua Maria M. da Silva, 612 – cep 47.740-000 – S. Dourada – Ba

PORTARIA nº 001/2008 de 02 de janeiro de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 e, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

ART. 1º - Ficam nomeados os senhores: GLACIENE DE OLIVEIRA LOPES – Presidente; MARIA ALVES DE OLIVEIRA VIANA
– Secretária e EDIVALDO REIS SANTOS – Membro, para compor a Comissão Permanente de Licitação no Exercício de 2008.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada – Bahia, 02 de janeiro de 2008.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.
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PORTARIA nº 002/2008 de 02 de janeiro de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelos incisos I e II do artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 e, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

ART. 1º - Ficam nomeados os senhores: JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA – Presidente;  JERRY ADRIANI DE OLIVEIRA VIANA e
ROMERIO SILVA ATAÍDE – Membros, para compor a Comissão Permanente de Registro Cadastral de 2008.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada – Bahia, 02 de janeiro de 2008.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
  CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

EDITAL
(Dispensa nº 001/2008)

              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 prestação de serviços de locação e manutenção de software para edição, diagramação
e publicação na Internet, no Diário / Jornal Oficial do Município online, sistema de cadastro de fornecedor  no portal dos
municípios do Brasil e no SIOF – Sistema de Imprensa Oficial (www.io.org.br) objetivando o apoio técnico no cumprimento da
publicidade e transparência da gestão fiscal determinado pelas legislações que disciplinam, buscando o aperfeiçoamento e
o desenvolvimento institucional da municipalidade com vistas à modernização e eficientização da Administração Pública.

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, 02/01/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
  CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

EDITAL
(Dispensa nº 002/2008)

              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 publicações em jornal oficial de atos e matérias de interesse deste Município.

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, 02/01/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
  CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

EDITAL
(Dispensa nº 003/2008)

              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 Locação de 01 (um) imóvel tipo residencial, nesta cidade de Serra Dourada – Bahia
que funcionará como sede da Administração Municipal.

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, 02/01/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 337/2007

Pregão Presencial nº 29/2007
Objeto: Aquisição de materiais de enxoval que serão destinados ao programa de doação “Sou da Mamãe” deste

Município. Contratado: AURENILIA DE SENA OLIVEIRA - ME, CNPJ: 00.506.178/0001-09, vencedora do Processo com
o preço global: R$ 27.828,00 (Vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais) - Manoel Afonso de Araújo - Prefeito
Municipal - Formosa do Rio Preto – 02/01/2008.


