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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 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

HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÕES
Pregão Presencial 002/2009

Observado à regularidade de todo o
procedimento, O PREFEITO
MUNICIPAL DE SERRA DOURADA,
Homologa o Processo Licitatório do
Pregão Presencial nº 002/2009, com
objeto para aquisição de dois tanques
de resfriamento de leite para este
Município, atendendo o pactuado no
Contrato de Repasse nº 0199371-73/
2006/MDA/CAIXA, que teve como
vencedora a empresa Maqoeste
Indústria e Comercio Ltda ME – CNPJ.
08.676.810/0001-74, no valor total de R$
32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos
reais). Autorizo de acordo a forma
determinada no Edital e anexos o
fornecimento de que trata a presente
licitação. Serra Dourada – Bahia, em
23 de setembro de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Tomada de Preço nº 021/2009.

Atendendo a decisão da Comissão
Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA, fica homologado o
Processo Licitatório da Tomada de Preço
nº 021/2009, com objeto para execução
de obras e serviços na construção de
dois abrigos para instalação de tanques
de resfriamento de leite neste Município,
atendendo o pactuado no Contrato de
Repasse nº 0199371-73/2006/MDA/
CAIXA, conforme Edital e anexos, que
teve como vencedora a empresa
Construtora Cyntia Ltda – CNPJ.
07.675.811/0001-31, no valor total de R$
17.062,94 (dezessete mil e sessenta e
dois reais e noventa e quatro centavos).
Autorizo. Portanto, de acordo a forma
determinada no Edital os serviços de
que trata a presente licitação. Serra
Dourada – Bahia, 23/09/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Tomada de Preço nº 022/2009.

Atendendo a decisão da Comissão
Permanente de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, fica
homologado o Processo Licitatório da
Tomada de Preço nº 022/2009, com objeto
para execução da ação Melhoria Habitacional
para Controle de Doença de Chagas
atendendo o pactuado no TC/PAC-0669/07,
conforme constante do Edital e anexos, que
teve como vencedora a empresa Construtora
Cyntia Ltda – CNPJ. 07.675.811/0001-31, no
valor total de R$ 760.050,19 (setecentos e
sessenta mil e cinqüenta reais e dezenove
centavos). Autorizo. Portanto, de acordo a
forma determinada no Edital os serviços de
que trata a presente licitação. Serra Dourada
– Bahia, 23/09/2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço 023/2009

A Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, Estado da Bahia, torna público
a licitação na modalidade Tomada de
Preço nº 023/2009 que receberá
propostas para execução de obras e
serviços de melhorias sanitárias
domiciliares neste município de Serra
Dourada, atendendo o pactuado no
Convênio nº 0176-2007/FUNASA,
conforme constante do Edital e anexos,
no dia 09/10/2009 às 09:00 horas. Lei
nº 8.666/1993. O Edital na integra
poderá ser lido e obtido na Rua Maria
Mendes da Silva, 612 / Sala de
Licitações – Serra Dourada – Bahia –
CEP. 47.740-000. Mais informações
pelos telefones nº (77) 3686-2079 e 3686
2385 no horário das 08:00 às 14:00
horas. Serra Dourada – Bahia, 18/09/
2009. Maria Alves de Oliveira Viana –
Presidente da CPL.


