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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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REGIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA DOURADA - 
BA 

 
CAPITULO I 

 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

  
Art. 1º  A Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada - BA, como Etapa Preparatória para 
a 6ª Conferência Estadual das Cidades, convocada pela Resolução Normativa nº. 006, de 25 de 
setembro de 2015 do Conselho Estadual das Cidades da Bahia, publicada em 12 de novembro de 
2015, em conformidade com Lei nº 10.704/2007 e o Decreto nº 10.949/2008 que regulamenta o 
ConCidades/BA c/c Decreto Federal nº 5.790 de 25 de maio de 2006 e a Resolução Normativa nº 19 
de 18 de setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades, terá, em consonância com o 
Regimento da 6ª Conferência Nacional e 6ª Conferência Estadual das Cidades, os seguintes 
objetivos e finalidades: 
 
 
I – São objetivos da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada:  
 

a)  Propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos do Estado para com os 
Municípios, União e com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à 
Política e o Desenvolvimento Urbano;  

b) Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de 
ação para enfrentar os problemas existentes na cidade;  

c) Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 
diferenças de sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições e realização de 
avaliações sobre a função social da cidade e da propriedade, e;  

d) Proporcionar e estimular a gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano do 
Município articuladas com o Estado e a União.  

 
II – São finalidades da 6.ª Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada:  
    

a) Indicar prioridades de atuação na área de desenvolvimento urbano para o Município, o 
Estado e a União;  

b) Eleger as entidades que atuam no âmbito do município para compor, por meio de suas 
representações, o Conselho Municipal da Cidade, aprovado pela Lei 60 de 28/02/2008 no 
período que compreenderá entre /06/2016 a /06/2019, conforme disposto na Lei Municipal 
nº 060, de 28 de fevereiro de 2008. 
 

  
CAPÍTULO II 
DO TEMÁRIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de S. Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos inte-
ressados que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 21/2016, objeto: Contratar 
empresa  para prestar  serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus e serviços de lavagem de veículos, com 
vistas ao atendimento das necessidades dos veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham com-
por a frota oficial deste município,  conforme especificado no Termo de Referência. Abertura/recebimento dos envelopes 
prevista p/ o dia 27/07/2016 às 09:00h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município 
no site: www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 13/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de S. Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos interes-
sados que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 22/2016, objeto: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL em cilindros, para aten-
der a demanda da secretaria municipal de saúde,  conforme especificado no Termo de Referência. Abertura/recebimento 
dos envelopes prevista p/ o dia 27/07/2016 às 11:00h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial 
do Município no site: www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 13/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 
Municipal


