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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
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TSE mantém no cargo deputada
Jusmari Oliveira

O ministro do Tribu-
nal Superior Eleitoral
(TSE) Ari Pargendler, re-
lator do pedido de decre-
tação de perda de cargo
eletivo da deputada fede-
ral Jusmari Oliveira (PR-
BA), decidiu manter a
parlamentar no manda-
to, pois considera que
sua saída do Democra-
tas (DEM) para o Parti-
do da República (PR),
após o dia 27 de março,
foi justificada.

Todos os demais
ministros seguiram o
entendimento de Par-
gendler. O DEM pode pe-
dir reconsideração da
decisão.

O DEM afirma que,
de acordo com a Lei

9096/95 (Lei dos Partidos
Políticos), o pedido de des-
ligamento de legenda polí-
tica deve ser feito por es-
crito à direção municipal
do partido e ao juiz eleito-
ral da zona em que for ins-
crito. Assim, para o DEM
somente o segundo reque-
rimento de desfiliação te-
ria valor. “A primeira cor-
respondência não passou
de mera intenção não con-
cretizada”, afirmou o par-
tido em novembro, quan-
do requereu a posse ime-
diata do suplente pelo par-
tido, Jairo Carneiro.

Jusmari começou a
carreira política como ve-
readora, em 1988, pelo
Partido da Frente Liberal
(PFL, atual Democratas)

em Barreiras. Nas eleições
de 2006, ainda pelo DEM,
Jusmari foi eleita deputa-
da federal e, diplomada em
19 de dezembro daquele
ano.

Na prática, Jusmari
não chegou a exercer o
mandato conquistado pelo
DEM, pois em sua respos-
ta à Pet 2757, a deputada
afirma que a data de sua
desfiliação do DEM é 28 de
fevereiro, quando comuni-
cou sua saída ao presiden-
te do Diretório Regional da
Bahia e ao juiz eleitoral da
70ª Zona Eleitoral da Bahia,
no município de Barreiras
(BA).

A deputada baiana
afirma, ainda, que foi víti-
ma de perseguições, agra-

vos, desconsiderações e
graves discriminações
pelo então PFL, fatos que
constituem justa causa
para sua desfiliação.

Ela apresentou có-
pia do documento nº
2668/07, de 5 de março
de 2007, no qual a chefe
daquela zona eleitoral
certifica que foi protoco-
lado o seu pedido de
desfiliação. Assim, a de-
putada diz que cumpriu
as determinações do ar-
tigo 21, da Lei 9096/95,
que prevê a extinção do
vínculo partidário, dois
dias após a data da en-
trega do pedido.

A deputada apre-
sentou ainda correspon-
dência do então presi-
dente nacional do DEM,
Jorge Bornhausen, acu-
sando o recebimento do
comunicado de desfilia-
ção e a apresentação de
dados para o pagamen-
to de multa no valor de
R$ 51.388,80, de acordo
com o estatuto partidá-
rio. De acordo com Jus-
mari a data de 29 de
março refere-se ao dia
em que se filiou ao novo
partido (PR), e como é
de praxe, fez nova comu-
nicação ao DEM.
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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.

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.

EDITALEDITALEDITALEDITALEDITAL
(Dispensa nº 072/2008)(Dispensa nº 072/2008)(Dispensa nº 072/2008)(Dispensa nº 072/2008)(Dispensa nº 072/2008)

              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, consideran-
do Dispensável Licitação para compras de hortifrutigranjeiros, pão, carne bovina e leite pasteurizado para utilização conforme
necessidade / adequação no cardápio da merenda escolar do ensino fundamental.

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, 18/02/2008.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Dispensa nº 071/2008)

              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 compras de hortifrutigranjeiros, pão, carne bovina e leite pasteuri-
zado para utilização conforme necessidade / adequação no cardápio na Creche Menino Jesus 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 Muni-
cípio e afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 18/02/2008.

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 378/2008

Pregão Presencial nº 08/2008
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição do cardápio da Merenda Escolar da rede pública

Municipal de ensino. Contratado: SOLUTEL COM. REP. LOC. DE EQUIP. IND. PARA CONSTR. E PARA CONSTR. E ENGE-
NHARIA LTDA, CNPJ: 86.871.795/0001-29, vencedora do Processo com o preço global: R$ 658.416,98 (Seiscentos e
cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais, noventa e oito centavos) - Manoel Afonso de Araújo - Prefeito
Municipal  - Formosa do Rio Preto – 18 de Fevereiro de 2008.

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e, consi-
derando 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 06/2008, de 15/02/2008. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal – Formosa do
Rio Preto – BA. 18/02/2008.

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 377/2008

Pregão Presencial nº 04/2008
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais para pintura, tendo em vista a manutenção das

escolas deste Município. Contratado: GISSELDA AFONSO BOMFIM - ME, CNPJ: 07.261.416/0001-02, vencedora do
Processo com o preço global: R$ 25.251,25 (Vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais, vinte e cinco centavos)
- Manoel Afonso de Araújo -  Prefeito Municipal  - Formosa do Rio Preto – 18 de Fevereiro de 2008.

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e, consi-
derando 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 Eletrônico nº 04/2008, de 25/02/2008. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal – Formosa do
Rio Preto – BA. 18 de Fevereiro de 2008.


