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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,  Prefeitura Municipal  de Formosa do Rio Preto
zelando  pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para
a devida prestação de  contas.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2010

O Presidente da C.P.L. do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Tomada de Preço nº
01/2010 no dia 31 de março de 2010 ás 09:00 horas, objetivando a contratação de empresa para construção de 169
conjuntos sanitários domiciliares na sede e área rural do município. Este Edital está a disposição na sala da Comissão
Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá ser adquirido pessoal-
mente no endereço: Rua do Cruzeiro, s/n°, Centro – Formosa do Rio Preto BA – CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 -
3616.2112/2483 – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.-

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal
17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2010

##TEXO A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.281/2010
com a empresa PRICILA RIBEIRO GUEDES, CNPJ: 10.606.592/0001-43, para o fornecimento de passagens rodo-
viárias diversas e serviços de encomendas para atender a demanda do Município, através de inexigibilidade de licitação
N° 16/2010, sob o número de Processo Administrativo 355/2010, pelo valor global de R$ 252.975,00 (duzentos e
cinqüenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2010

##TEX A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.226/2010
com a profissional MALENA DE SOUZA GOMES, advogada, inscrita na OAB./BA sob o n° 27.547, para prestação
de serviços técnicos profissionais especializados em orientação legal, assessoria e consultoria jurídica junto ao setor de
licitações desta Administração Municipal, inclusive a emissão de pareceres jurídico na área administrativa, através de
inexigibilidade de licitação N° 12/2010, sob o número de Processo Administrativo 18/2010, pelo valor global de R$
36.000,00(trinta e seis mil reais). Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010
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##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2010

##TEXO A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.249/2010
com o profissional APARECIDO DE FREITAS DE OLIVEIRA para prestação de serviço especializado na área de
consultoria pedagógica, junto a Secretaria Municipal de Educação, através de inexigibilidade de licitação N° 10/2010,
sob o número de Processo Administrativo 16/2010, pelo valor global de R$ 21.540,00 (vinte e um mil quinhentos e
quarenta reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2010

##TEX O Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.224/2010
com a empresa SCHWEITZER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 01.674.384/0001-90, para prestação de
serviços na área de sistema tributário, junto ao Setor de Tributos desta Administração, através de inexigibilidade d licita-
ção N° 08/2010, sob o número de Processo Administrativo 09/2010, pelo valor global de R$ 67.200,00 (sessenta e sete
mil e duzentos reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2010

##TEXO A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.248/2010
com a empresa LUÍS HENRIQUE DE MAGALHÃES GABAN E MOACIR GUIMARÃES ADVOGADOS ASSO-
CIADOS, CNPJ: 07.663.823/0001-46, para prestação de serviços consultoria jurídica, orientação legal, assessoria
tributária e acompanhamento processual, através de inexigibilidade de licitação N° 07/2010, sob o número de Processo
Administrativo 08/2010, pelo valor global de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). – Valdir de Souza Pereira –
Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2010

##TEX A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA torna público que celebrou contrato N° 2247/2010
com a empresa EPAC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 05.063.595/0001-48 que tem como objeto a
prestação de serviços de consultoria e assessoria à Administração Pública Municipal, na área de planejamento e
realizações de propostas de projetos junto aos órgão federais e estaduais de forma a permitir o pleno acompanhamen-
to das execuções dos convênios ora celebrados, bem como sua prestação de contas, através de inexigibilidade de
licitação N° 06/2010, sob o número de Processo Administrativo 07/2010, pelo valor global de R$ 96.000,00 (noventa
e seis mil reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010
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##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2010

##TEX A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.228/2010
com o profissional ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI, advogado, inscrito na OAB./BA sob o n° 870-A,
para prestação de serviços técnicos de Advocacia, obrigando-se a executar os serviços de Assistência Judiciária, como
defensor público municipal, atendendo por indicação da contratante e do Juízo, pessoas carentes, promovendo as com-
petentes ações judiciais e acompanhadas todos os processos de interesse desta, em todas as suas fases, inclusive nas
instâncias superiores, se for o caso, através de inexigibilidade de licitação N° 05/2010, sob o número de Processo
Administrativo 06/2010, pelo valor global de R$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais). – Valdir de Souza
Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2010

##TEX O Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.227/2010
com a empresa JURISDATA CONSULTORES ASSOSSIADOS LTDA, inscrita no CNPJ: 32.659.955/0001-41,
objetivando a contratação de serviços especializados em consultoria e assessoria, junto ao setor de tributo desta Adminis-
tração, através de inexigibilidade de licitação N° 04/2010, sob o número de Processo Administrativo 05/2010, pelo valor
global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2010

##TEX A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA torna público que celebrou contrato N°2245/2010
com a empresa FREIRE INFORMÁTICA LTDA, que tem como objeto a locação e manutenção preventiva e correti-
va, assessoria técnica e atualização dos seguintes sistemas: Contabilidade ( Prefeitura e FMS), Folha de Pagamento,
financeiro (Tesouraria), Patrimônio, Controle Interno, Protocolo e Licitações e Contratos, através de inexigibilidade de
licitação N° 09/2010, sob o número de Processo Administrativo 10/2010, pelo valor global de R$ 72.000,00 (setenta
e dois mil reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2010

##TEX O Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.224/2010
com a empresa MATOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advoga-
dos, registrada na OAB/BA sob o n° 1049/02, CNPJ: 05.959.877/0001-28, objetivando a contratação de serviços
especializados em consultoria, orientação legal, assessoria jurídica e principalmente acompanhamento processual de inte-
resse da Administração Municipal, através de inexigibilidade d licitação N° 03/2010, sob o número de Processo Adminis-
trativo 04/2010, pelo valor global de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da
C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010
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##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2010

##TEX A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto -BA torna público que celebrou contrato n° 2.223/2010
com o profissional VALTER LÚIZ SANT’ANA, advogado, OAB./BA. n° 8.666, para prestação de serviços técnicos
profissionais especializados de advocacia em assessoria e consultoria jurídica, consistente no patrocínio ou defesa de
causas judiciais ou administrativas, inclusive a instauração e acompanhamento de inquéritos e processo administrativos,
processo de licitação que envolvam interesse do município, suas Autarquias e Fundações, munido de instrumento de
mandato com poderes específicos, emitindo ainda pareceres escritos ou verbais solicitados, sobretudo no âmbito do
muncípio abrangidas, de responsabilidade do executivo Municipal, através de inexigibilidade de licitação N° 02/2010,
sob o número de Processo Administrativo 03/2010, pelo valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil
reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO INEXIGIBILIADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2010

##TEX O Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.225/
2010 com a empresa COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA, inscrita no CNPJ: 04.470.923/0001-68,
objetivando a contratação de serviços especializados em assessoria nas áreas contábil, financeira, patrimonial e Lei de
Responsabilidade Fiscal, supervisionando a execução de todos os serviços das áreas abrangidas, de responsabilidade
do executivo Municipal, através de inexigibilidade d licitação N° 01/2010, sob o número de Processo Administrativo
02/2010, pelo valor global de R$ 228.000,00 (duzentos vinte e oito mil reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente
da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010

##ATO DISPENSA Nº 21/2010

##TEXO A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA torna público que celebrou contrato n° 2.229/
2010 com a empresa O INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -IMAP, CNPJ:
05.277.208/0001-76, que objetiva a locação de sistema de (software) para a edição, diagramação, arte-finalização e
publicação automática na internet do Diário Oficial do Município, através de dispensa de licitação N° 21/2010, sob o
número de Processo Administrativo 21/2010, pelo valor global de R$ 11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta
reais). – Valdir de Souza Pereira – Presidente da C.P.L.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 17 de março de 2010


