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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 Wanderley 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2009.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.

DATA DE ABERTURA: 23 DE JANEIRO DE 2.009.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Wanderley - BA informa a quem
interessar possa que não ocorreram interessados a
apresentarem Proposta na licitação acima, caracterizando
“Licitação Deserta” ensejando a aquisição direta do
combustível necessário, conforme item V do Art. 24 da
Lei Federal nº 8.666/93, até a instauração de novo
processo licitatório.

Wanderley - BA, 27 de janeiro de 2009.

_____________________
Sharlane Pereira Moreira
Presidente da COPEL

Incra/BA cria 10 assentamentos e
soluciona questão emblemática

A acampada Dora Nascimento,
50 anos, nove deles dedicado a luta pela
terra, teve seu dia de glória ao assistir,
na presença de 170 profissionais do
Incra/BA, a assinatura da portaria de
criação do Projeto de Assentamento
(PA) Paulo Cunha, situado no
município de Santo Amaro (região do
Recôncavo). O evento ocorreu no PA
El Dorado, que se localiza nas
imediações do novo assentamento, na
quinta-feira (18).

A antiga Fazenda Nossa
Senhora do Socorro, que passará a se
chamar PA Paulo Cunha, possui um

histórico emblemático para a
reforma agrária na Bahia. As
famílias aguardavam desde 2000
pela criação do PA que tem
capacidade para assentar 170
famílias numa área de 2.625
hectares.

Dora se lembrou dos
quatro despejos e dos
sofrimentos pela qual passou.
“Mas se fosse para começar, faria
tudo outra vez”, confessa.
Emocionada, ela também ressalta
a boa relação que os movimentos
sociais passaram a manter com
os profissionais do Incra. “É
muito bom ver aqui tantas
pessoas que trabalham para a
reforma agrária. Sinto orgulho”.

Dez assentamentos
Outros 10 assentamentos foram criados e tiveram portarias

publicadas no Diário Oficial da União (DOU), na quinta-feira (18). Serão
beneficiadas 556 famílias com a implantação de 10 assentamentos e o
reconhecimento de dois Projetos Fundo de Pasto. No total, eles somam
14.259,6 hectares de terras.

A criação dos assentamentos segue o modelo de preservação ambiental
e possuem licenciamento ambiental expedidos pelo Instituto do Meio
Ambiente (IMA), órgão do governo do estado. “O assentamento permite
uma nova forma de socialização das famílias, o acesso a moradia, a cidadania
e a produção de alimentos para quem vivia na exclusão socioeconômica”,
ressalta o superintendente regional.
As comunidades tradicionais Fundo de Pasto estão inseridas no Sertão e
possuem ocupação centenária. Elas se formaram ocupando nas áreas de
difícil acesso. As famílias vivem da criação de cabras e plantações de feijão e
milho para a subsistência, em terras devolutas (pertencentes ao estado). O
Incra reconhece e fomenta de ações de desenvolvimento.



Página 03 Barreiras, 27 de janeiro de 2009

ATOS OFICIAIS

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

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Magna Simone
Barros da Silva, CPF. 691.813.305-53. Objeto: prestação de
serviços de fisioterapeuta no CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial deste município de Serra Dourada – Bahia.
Valor Total de R$ 18.840,00 (dezoito mil e oitocentos e
quarenta reais). Dotação Orçamentária: 02.06.000 –
Secretaria da Saúde; Programa 2.035 – Manutenção da
Secretaria da Saúde – Recursos Próprios; 3.3.9.0.36 00 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Serra Dourada
– Bahia, 06 de fevereiro de 2009.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 065/2009.           Modalidade: Inexigibilidade nº
041/2009.

Contrato nº 066/2009.           Modalidade: Inexigibilidade nº
042/2009.
A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Terêncio
Cavalcante Tonhã, CPF. 001.142.688-86. Objeto: prestação
de serviços de advocatícios de interesse do município de Serra
Dourada –  Bahia. Valor Total de R$ 33.000,00 (trinta e três
mil reais). Dotação Orçamentária: 02.02-000 – Secretaria de
Administração e Finanças; Atividade Projeto: 2.003 –
Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças;
Elemento: 3.3.9.0.36 00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física. Serra Dourada – Bahia, 27 de janeiro de 2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho(BA) comunica aos interessados e à população em geral que fará realizar licitação pública modalidade
TOMADA DE PREÇOS, de nº.009/2008, no dia 02 de junho de 2008, às 09:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Municipal,
nº. 86, Centro, nesta cidade, onde serão recebidas as Propostas, tendo como objeto à Serviços prestado ao CRAS no transporte de pessoas carentes para
formalização do recadastramento do bolsa família, visando aperfeiçoar o programa neste Município; Transporte com de pacientes do interior para sede
do Município; Transporte de Cascalho para as seguintes estradas vicinais neste Município; Transporte de alunos do Ensino Médio e professores dos
povoados neste Município de Tabocas do Brejo Velho; Transporte de materiais didáticos e merenda para as diversas Escolas do Município; Capina e
retirada de entulho nas Ruas: José Pereira, Estados Unidos, Magalhães Neto, Praça Mãe França juntamente com a rua Treze de maio, neste Município
de Tabocas do Brejo Velho.
Poderão participar da presente licitação pessoas físicas em situação regular junto às Receitas Federal, Estadual e Municipal, e que manifestarem interesse
com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data de apresentação das propostas.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos no Setor de Licitação deste Município.

Tabocas do Brejo Velho – Ba, 27 de janeiro de 2008.
Benivalda de Jesus Sampaio

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY

ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2009.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
DATA DE ABERTURA: 23 DE JANEIRO DE 2.009.

A  Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Wanderley - BA informa a quem interessar possa
que a empresa SM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede à Rua Morro do
Chapéu, 145 – Centro – Irecê (BA), inscrita no CNPJ sob nº
08.362.718/0001-30, sagrou-se vencedora e foi adjudicada no
processo licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009, para
fornecimento de medicamentos ao Município.

Wanderley - BA, 27 de janeiro de 2009.
______________________

Sharlane Pereira Moreira
Presidente da COPEL


