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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, Câmara Municipal de Cristópolis e Prefeitura
Municipal  de Serra Dourada   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
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL N.º 001/2009

O Pregoeiro do Município  de
Cristópolis - Ba, comunica aos interessados
que no dia 16 de Julho de 2009, às 09:00h,
realizar-se-á no endereço abaixo o supracitado
Pregão, destinado a aquisição de 01
VEÍCULO AUTOMOTIVO, para manutenção
da Câmara Municipal. Maiores
 informações constam no edital, que estará
disponível na sala da CPL, no horário das
08:00 às 12:00 horas, e poderá ser solicitado
através do E-mail:
pmcrist.cpl@primeisp.com.br ou pelo site
oficial do município
www.cristopolis.ba.io.org.br. Maiores
informações na sala da CPL, situada na Av.
Major Claro, n.º 158, Prédio da Sede da
Câmara Municipal de Cristópolis - Ba.
Cristópolis - Ba. 07 de Julho de 2009.

_________________________________________
Márcio Miranda de Souza

Pregoeiro
Designado pela Portaria nº 019/2009

De 02 de Janeiro de 2009

ESTADO DA BAHIA
Câmara municipal de

Cristópolis

Prefeitura municipal de Barreiras
      EXPOBARREIRAS 2009

PAULO RICARDO ABRE A PRIMEIRA NOITE DE

EXPOSIÇÃO
O cantor Paulo Ricardo foi a grande

atração do domingo de abertura da 27ª
EXPOBARREIRAS. Logo que subiu ao
palco, os fãs foram ao delírio. O show

começou por volta de meia noite e
reuniu o público de uma geração bem

variada, desde fãs das gravações dos
anos 80 com o grupo RPM até

adolescentes que acompanham os
sucessos do artista em carreira solo.

Em coletiva, Paulo Ricardo, que veio a
Barreiras pela segunda vez, mencionou

a afetividade do público como uma
forma de reconhecimento do seu

trabalho, e afirmou se sentir honrado
em perceber que suas canções

permanecem sendo ouvidas e tocadas
em todo Brasil. “Fico muito feliz em
saber que mesmo 20 anos depois as
pessoas continuam cantando minhas

músicas.”
Durante o show, o artista

cantou desde as músicas do início da
carreira, embaladas pelo ritmo do pop-
rock, até as mais atuais, além de fazer
uma homenagem ao rei do pop Michael

Jackson.

Governo do
Desenvolvimento e

Cidadania entrega nova
frota

    Em frente à Câmara Municipal
de São Desidério, o prefeito Zito
Barbosa faz a entrega da nova

frota adquirida pela administração
e que atenderá as secretarias e

departamentos do governo.
   Ao todo são dez carros

modeloUno, duas ambulâncias,
sete pick-ups (cinco fechadas e
duas abertas) e dez motos. Para

adquirir a nova frota, a
administração, investiu cerca de
R$1 milhão, recursos próprios do

município. Esta é a maior frota
adquirida até hoje por uma

administração de São Desidério e,
entregue de uma só vez.

  “Esses veículos darão suporte
necessário para que secretários,
técnicos e funcionários possam

trabalhar comconforto e,
principalmente, oferecendo a
população um serviço mais

eficiente e próximo às
comunidades”, avalia o prefeito

Zito Barbosa.
  O município de São Desidério é o
segundo em extensão territorial
do estado da Bahia, com 14,8 mil

km quadrados. As grandes
distâncias impõem empecilhos

para a realização de ações junto
a todas as localidades. Os novos

veículos e motos otimizarão o
trabalho da administração

municipal.
———————————————

Ascom/SD
Nádia Borges DRT 2923/PR

Prefeitura Municipal de
São Desidério

O público lotou a área do show.
Contagiados, os fãs cantavam as

músicas mais conhecidas e havia até
aqueles de carteirinha que não mediam
esforços para se aproximar do palco e
registrar cada momento do ídolo. “É a
segunda vez que acompanho o show

dele aqui na cidade. E  a cada ano que
passa, ele está melhor”, mencionou a

dona de casa Ana Maria Fonseca.
Antes mesmo de o espetáculo
terminar, José Afonso soares,

vendedor ambulante, disse que o show
iria deixar saudades e destacou a

importância do cantor durante toda sua
juventude. “É como se eu estivesse
revivendo toda a minha história, está
rodando um filme na minha cabeça”.

Após duas horas de show Paulo
Ricardo se despediu agradecendo o

carinho e a receptividade. “Parabéns à
organização do evento. Espero nos
encontrar novamente nessa cidade

maravilhosa”.
O vocalista do antigo RPM foi só a

primeira atração da feira. Até domingo,
12,grandes nomes da música nacional

se apresentarão no palco da
EXPOBARREIRAS.Ontem, 06, a

animação ficará por conta debandas
locais.

Prefeitura Municipal de Serra Dourada

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 181/2009.        Modalidade: Tomada
de Preço nº 018/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Comercio de Alimentos Japiassu Ltda , CNPJ.
07.422.105/0001-88. Objeto: Aquisição de gênero
alimentício destinado a merenda nas escolas do
ensino fundamental deste Município, de acordo o
Edital e anexos. Valor  Total  de R$ 49.935,13
(quarenta e nove mil e novecentos e trinta e cinco
reais e treze centavos). Dotação Orçamentária:
02.04-000 – Secretaria da Educação e Cultura;
Projeto – 2.023 – Manutenção da Merenda Escolar –
Recursos Próprios; Elemento – 3.3.9.0.30 00 – Mate-
rial de Consumo e/ou Unidade Orçamentária: 02.04-
000 – Secretaria da Educação e Cultura; Projeto –
2.025 – Manutenção da Merenda Escolar – PNAE;
Elemento – 3.3.9.0.30 00 – Material de Consumo.
Serra Dourada, 26 de junho de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 182/2009.        Modalidade: Tomada
de Preço nº 019/2009
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e
Britador Bricar Ltda, CNPJ 05.101.397/0001-21.
Objeto: Prestação de serviços na execução de
meio-fio e escavação para o abastecimento de
água no conjunto habitacional São Gonçalo,
nesta cidade de Serra Dourada conforme
especificações anexas ao Edital. Valor Total de
R$ 179.843,30 (cento e setenta e nove mil e
oitocentos e quarenta e três reais e trinta
centavos). Dotação Orçamentária: 02.03-000 –
Secretaria de Obras e Serviços Públicos; Projeto
– 1.008 – Calçamento e Urbanização de Vias
Públicas; Elemento – 4.4.9.0.51 00 – Obras e
Instalações. Serra Dourada, 26 de junho de 2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.


