
Página 02 Barreiras, 19 de junho de 2009

ATOS OFICIAIS

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

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA
EDITAL

(Dispensa nº 035/2009)

              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 prestação de serviços na locação de um imóvel tipo
residencial, na Rua Getúlio Vargas, s/n, nesta cidade de
Serra Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000 que funcionará
para apoio à educação 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, 18/06/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Contrato nº 174/2009.        Modalidade: Dispensa 034/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Edenice Pinheiro
Caiana, CPF. 695.286.321-49. Objeto: prestação de serviços na
locação de um imóvel tipo residencial, nesta cidade de Serra
Dourada - Bahia, que funcionará como apoio a Secretaria da
Administração conforme constante no Edital. Valor Total de R$
1.750,00 (um mil e setecentos e cinqüenta reais). Dotação
Orçamentária: 02 02 000 – Secretaria de Administração e Finanças;
2.003 – Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças;
3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra
Dourada, 05 de junho de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA
Extrato de Contrato

Na sexta-feira, 19, será realizado no Palácio das Artes às 19:30horas, o lançamento do livro-reportagem “O Homem Geraldo Rocha”, escrito pelos
jornalistas Eduardo Lena e Miriam Hermes. O livro conta a biografia de Geraldo, sua vida no Rio de Janeiro e as obras importantes realizadas por ele em
Barreiras e região.

Justa Homenagem - O
lançamento do livro “O Homem Geraldo
Rocha” é uma justa homenagem do
governo Cidade Mãe ao homem, que
apesar de não ter nascido em Barreiras,
contribuiu de maneira significativa para o
desenvolvimento da cidade e da região.
Segundo a prefeita Jusmari Oliveira, com
a comemoração 118 anos de emancipação
política da cidade, Geraldo Rocha não
podia ser esquecido. “Completam-se 50

    Por Yonara Alves
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Engenheiro, jornalista e escritor,
Geraldo Rocha foi uma das figuras mais
ilustres da sociedade barreirense entre as
décadas de 1920 e 1940, parte de suas
obras arquitetônicas ainda podem ser
vistas no centro histórico da cidade.
Segundo Miriam Hermes, autora do livro-
reportagem, a obra relata fatos pouco
conhecidos, o que deve surpreender o
leitor.  “Eu e Eduardo contamos no livro
fatos da vida de Geraldo no Rio de Janeiro,
sua participação na construção da
estrada de ferro Madeira-Mamoré e seus
últimos anos de vida”.

  Prefeitura Municiapal de Barreiras
       Prefeitura fará o Lançamento do livro de Geraldo Rocha

anos da morte de Geraldo
Rocha, nós não poderíamos deixar
esta data passar em branco,
precisamos homenageá-lo por sua
contribuição ao povo barreirense”,
completou.

Biografia- Geraldo Rocha
nasceu no município de Barra, em
14 de Julho de 1881, em Barra no
oeste da Bahia. Aos sete anos,
mudou-se para Barreiras com a
família. Formou-se em engenharia,
trabalhando mais tarde na
construção da ferrovia Madeira-
Mamoré. Dia 19 de junho de 1959,
morre aos 77 anos. É enterrado no
cemitério São Francisco de Paula,
no bairro Catumbi, Rio de Janeiro.


