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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 178/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Hidelfonco
Oliveira Souza, CNPJ 02.531.575/0001-66. Objeto:
Aquisição de material de uso escolar para atendimento ao
Programa Brasil Alfabetizado neste Município, de acordo Edital
e anexos. Valor Total de R$ 534,36 (quinhentos e trinta e quatro
reais e trinta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 02.04-
000 – Secretaria da Educação e Cultura; 2.039 – Manutenção
do Programa de Alfabetização Solidária; 3.3.9.0.30 00 – Material
de Consumo. Serra Dourada,  junho de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA

Contrato nº 179/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Valdi Pinheiro
Neves, CNPJ 05.082.042/0001-32. Objeto: Aquisição de
material de uso escolar para atendimento ao Programa Brasil
Alfabetizado neste Município, de acordo Edital e anexos. Valor
Total de R$ 256,20 (duzentos e cinqüenta e seis reais e vinte
centavos). Dotação Orçamentária: 02.04-000 – Secretaria da
Educação e Cultura; 2.039 – Manutenção do Programa de
Alfabetização Solidária; 3.3.9.0.30 00 – Material de Consumo.
Serra Dourada, Julho de 2009. Enilson Fagundes Camelo –
Prefeito Municipal.

Contrato nº 180/2009.        Modalidade: Carta-Convite 003/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e JS de Souza Castro,
CNPJ 02.371.778/0001-32. Objeto: Aquisição de material de uso
escolar para atendimento ao Programa Brasil Alfabetizado neste
Município, de acordo Edital e anexos. Valor Total de R$ 8.145,80
(oito mil e cento e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Dotação
Orçamentária: 02.04-000 – Secretaria da Educação e Cultura; 2.039
– Manutenção do Programa de Alfabetização Solidária; 3.3.9.0.30 00 –
Material de Consumo. Serra Dourada, julho de 2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA

DOURADA

EDITAL
(Inexigibilidade nº 061/2009)

 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 na elaboração e acompanhamento de projeto

para revitalização e urbanização do Riacho São

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

Serra Dourada – Bahia, 06/07/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barreiras

Aberta oficialmente a maior feira de
agronegócios do oeste baiano

A maior feira de agronegócio e entretenimento da região oeste foi
aberta oficialmente ontem, 05, pela prefeita Jusmari Oliveira. O evento contou
com a presença dos secretários do governo Cidade Mãe, autoridades políticas
municipais e lideranças regionais.

Este ano, a feira promete ser um sucesso valorizando todas as
atividades econômicas desenvolvidas na região, sem deixar de lado o pequeno
produtor. O presidente da Associação dos Criadores de Gado do Oeste da Bahia
– Acrioeste - Ricardo Barata, destacou a valorização do pequeno produtor rural no
evento. “É a primeira vez que a agricultura familiar participa efetivamente da
feira. Os produtores, também puderam dar sugestões e opinar sobre a
EXPOBARREIRAS”, completou.

De acordo com o coordenador da 27ª EXPOBARREIRAS, Oziel Oliveira,
a feira já superou as expectativas da organização tanto no número de expositores
quanto na visitação do parque. “A aceitação do público e dos expositores já é
visível, o que deve confirmar nossa expectativa de gerar mais emprego e renda
para Barreiras e região”, afirmou.

Para a prefeitura Jusmari Oliveira, além da valorização da agricultura,
do comércio, da indústria e, consequentemente, do aquecimento da economia,
outro ponto a ser destacado na realização da feira foi a redução dos gastos com
o dinheiro público. “Investimos metade do que foi gasto no ano anterior para a
realização da EXPOBARREIRAS e ainda assim pudemos oferecer shows gratuitos”,
declarou.

O público presente aprovou a estrutura montada no Parque Engenheiro
Geraldo Rocha e, a abertura dos portões para os shows. A dona de casa, Josefa
Almeida garantiu que voltará nos próximos dias. “A exposição está bem animada,
com mais estandes e com shows de graça, essa iniciativa do município foi muito
boa”.


