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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 nº 101/2000, a Prefeitura Municipal Serra Dourada e  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

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

EDITAL
(Inexigibilidade 047/2009)

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 Inexigível Licitação para prestação de
serviços à coordenação da Atenção Básica e, da Vigilância
Epidemiológica deste município de acordo a programação da Secretaria
da Saúde.
      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, 15/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade 048/2009)

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 Inexigível Licitação para a prestação
de serviços de enfermagem e à coordenação do CAPS-Miucha,
conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde
            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, 15/04/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade nº 049/2009)

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 Inexigível Licitação para a prestação
de serviços à farmácia básica (farmacêutico) e, à coordenação de
endemias deste Município, conforme programação da Secretaria
Municipal de Saúde.
            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, 15/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EDITAL
(Inexigibilidade nº 050/2009)

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 Inexigível Licitação para a prestação de
serviços de monitor musical do programa Projovem na Sede deste
Município, de acordo a programação da Secretaria.
      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, 15/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal



Página 02 Barreiras, 16 de  Abril  2009

ATOS OFICIAIS

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

EDITAL

(Inexigibilidade nº 051/2009)

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
Inexigível Licitação para a prestação de serviços de assistente
social no funcionamento do programa CRAS deste Município,
conforme programação da Secretaria.
      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, 15/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Estradas vicinais são restauradas
em São Desidério

Só este ano, a Secretaria de Infraestrutura,
Transporte e Serviços Públicos de São Desidério,
por meio da atual gestão, investiu na melhoria de
aproximadamente 125 km de estradas vicinais.
Cerca de três mil quilômetros de estradas cortam
o município, todas conservadas pela Prefeitura por
meio do Programa Permanente de Manutenção de
Estradas.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura,
Carlito Câmara, “após uma análise das condições
das estradas de chão, em alguns casos, é
necessário retirar pedras, excesso de areia na
estrada ou laterais, facilitar o escoamento da água
da chuva. Outras vezes o cascalho é espalhado
para fazer algumas correções”.

Estradas que passam pelos povoados de
Embalsador, Penedo, Morrão, Sítio do Rio Grande,
Barreiro e Palmeiral já tiveram a reforma concluída.
O trabalho, eleito como prioridade do momento para
a secretaria, inclui a reativação de estradas como
a de Estiva do Sítio e reformas das pontes que dão
acesso aos povoados de Pedra e Roçado Velho.

Muitas dessas estradas estão na rota de
transportes escolares, como a vicinal que dá
acesso ao povoado de Manoel de Souza. “Antes
mesmo do período chuvoso e com a proximidade
do início das aulas, a secretaria se preocupou em
realizar esses consertos para facilitar a passagem
do transporte escolar”, acrescentou Carlito.

Também estão sendo reestruturadas vias
utilizadas para o escoamento da produção
agrícola no município, a exemplo da melhoria do
trecho que sai da sede da Fazenda Tabuleiro à Br
020, num percurso de aproximadamente 35 km.

Para este mês de abril estão previstas as reformas
das estradas das localidades de Marias, Curral
Novo, Baixa do Coqueiro, Beleza e Buriti Seco.

Ascom 15.04.09
Texto: Ana Lúcia Souza
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ADITIVO 01/2009 DO CONTRATO: Nº 058/2009.

PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA E CRISTIANE MERE CANDIDA.

     A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ. 14.222.277/0001-73, situada na Rua Maria
Mendes da Silva, nº 612, nesta cidade de Serra Dourada – Estado da Bahia – CEP 47.740-000, neste ato representada pelo Prefeito,
Enilson Fagundes Camelo, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF. 144.043.385-20, RG 1.582.497-SSP/BA, residente
e domiciliado na Rua Manso Cabral, 333, nesta cidade de Serra Dourada-Ba, a seguir denominada CONTRATANTE e, Cristiane
Mere Cândida, brasileira, solteira, enfermeira, portadora do CPF. 046.282.397/03, RG. 28163533-X-SSP/SP, Coren-MG 114807-
ENF, residente nesta cidade de Serra Dourada – Bahia,  a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente ADITIVO-CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes,
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Cláusula Primeira
O presente Aditivo do Contrato tem por objeto alterar a Clausula Primeira do contrato nº 058/2009, onde consta:

Prestação de serviços de enfermagem no CAPS-MIÚCHA e Hospital Municipal de acordo a programação da Secretaria
de Saúde. De acordo a Lei 8.666/93 e suas alterações, fica acordado e passa a vigorar o seguinte: Prestação de serviços
de enfermagem no Hospital Municipal de acordo a programação / escala da Secretaria de Saúde.

Cláusula Segunda

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato nº 058/2009, não especificamente alteradas por este Termo-
Aditivo.

Serra Dourada - Ba, 01 de abril de 2009.

Prefeitura Municipal de S. Dourada                                 Cristiane Mere Cândida
 Contratante                                                Contratada

                            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. –  www.serradourada.ba.io.org.br

EDITAL

(Inexigibilidade nº 052/2009)

 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 Inexigível Licitação para a prestação de serviços de

Auditoria e Consultoria em eficientização de energia elétrica dos contratos de energia elétrica firmados entre

a Administração Pública Municipal e a Empresa Concessionária, objetivando o equilíbrio orçamentário e

financeiro dos referidos contratos.

             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 deste
Município e afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 16/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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EDITAL

(Dispensa nº 028/2009)

              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 um imóvel tipo comercial, na Avenida Manso Cabral, s/n. nesta
cidade de Serra Dourada – Bahia que funcionará para apoio a Secretaria da Educação de acordo programação.

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, 16/04/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

Wanderley,16 de abril de 2009


