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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

Definidas as datas das provas do concurso público
A Prefeitura de Barreiras

oferece 1.401 vagas para cargos
de nível fundamental, médio e
superior, com salários de R$ 380
a R$ 1.749,02. Durante oito me-
ses uma comissão analisou em
todas as secretarias e depar ta-
mentos a necessidade de diver-
sos profissionais, a fim de reali-
zar o levantamento dos cargos
necessários.

“Fizemos um trabalho
comprometido com os interesses
da nossa população. O objetivo
do concurso é de dinamizar os
serviços prestados pela prefeitu-
ra, profissionalizar a administra-
ção pública com um quadro ad-
ministrativo qualificado que fica-
rá permanente independente de
qual seja o gestor”, relatou o che-
fe de gabinete, Paulo Baqueiro.

O concurso será executa-
do pela Fundação de Administra-
ção e Pesquisas Econômico-So-

cial – FAPES. Para o nível supe-
rior, fundamental e professor ní-
vel 1, as provas serão realiza-
das no dia 20/01 (14 às 18h) já
para o nível médio serão aplica-

das no dia 24/01 (14 às 18h).
As informações com os lo-

cais onde os candidatos farão as
provas estarão disponíveis nos si-
tes: concursos.fapes.org.br ou

www.barreiras.ba.gov.br.

 Assessoria de Comunicação
Tiago Cabral
(77) 3613-9712

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

EXTRATO DE ADITIVO

       Aditivo nº 01 do Contrato nº 209/2007.           Modalidade: Tomada de Preço nº 016/2007.
      A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Francisco Cardoso de Araújo, CNPJ 16.424.442/0001-03. Objeto: prestação de serviços na

escavação e transporte de cascalho para recuperação e manutenção de estradas vicinais. O presente Termo Aditivo do contrato, conforme
determina a Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, fica acrescido os serviços de acordo as necessidades da Contratante no valor de R$ 17.279,50
(dezessete mil e duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta centavos) passando a Clausula Terceira para o valor total de R$ 88.597,00 e, prorrogado
o prazo de vigência constante da Clausula Décima Primeira por 60 (sessenta dias) dias a  partir de 08/01/2008.

      Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato nº 209/2007 não especificamente alteradas por este Termo-Aditivo.
 Serra Dourada – Bahia, 04 de janeiro de 2008.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.
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EDITAL
(Dispensa nº 044/2008)

              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 prestação de serviços na
limpeza de fossas deste município de acordo a programação da Secretária.

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, 03/01/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

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

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

EDITAL
(Dispensa nº 022/2008)

              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 prestação de serviços
na locação de um imóvel tipo residencial nesta Cidade,  onde funcionará a delegacia de policia 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, 03/01/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

 CNPJ. 14.222.277/0001-73
Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 999/2007

Dispensa de Licitação nº 04/2007
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para capacitação de professores instrutores do progra-

ma Brasil Alfabetizado. Contratado: ACIELE FREITAS SILVA SANTOS, CPF: 972.346.645-72, com o preço global: R$
900,00 (Novecentos reais) - Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal - Formosa do Rio Preto – 05/01/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 997/2007

Dispensa de Licitação nº 04/2007
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para capacitação de professores instrutores do programa

Brasil Alfabetizado. Contratado: DIVINA MARIA DE FARIA ALENCAR, CPF: 360.675.205-91, com o preço global: R$ 900,00
(Novecentos reais) - Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal - Formosa do Rio Preto – 05/01/2008.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

EXTRATO DE CONTRATO Nº 996/2007

Dispensa de Licitação nº 04/2007
Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para capacitação de professores instrutores do programa

Brasil Alfabetizado. Contratado: SANDRA PAULA CASTRO SILVA ALVES, CPF: 656.430.205-30, com o preço global: R$
900,00 (Novecentos reais) - Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal - Formosa do Rio Preto – 05/01/2008.


