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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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O prefeito Demir Barbosa participou na 
tarde dessa quarta-feira, 23, de uma reu-
nião na fazenda Maronezzi no distrito de 
Roda Velha que fica há 130 km da sede 
de São Desidério. A conversa entre pro-
prietários de fazendas foi para tratar da 
construção de 25 quilômetros de estrada 
vicinal da Linha Alto da Serra. Em acordo 
entre o governo municipal e produtores 
ficou estabelecido uma parceria de mais 
de 70% da prefeitura e a parte logística por 
conta dos fazendeiros.
A prefeitura vai contribuir com os maqui-
nários e 50% de óleo diesel e os fazendei-
ros dará todo apoio logístico, alojamento, 
alimentação e manutenção necessária no 
processo da obra. “Sempre procuramos 
apoiar os agricultores para que eles pos-
sam ter mais conforto na trafegabilidade 
de seus produtos. Nessa reunião sentamos 
e definimos uma parceria que proporcio-
nará aos fazendeiros melhorias nos seus 
negócios”, citou o prefeito Demir Barbosa.

Prefeito Demir Barbosa fecha 
mais uma parceria com produtores

Texto: Diego Souza
Fotos: Rodney Martins

Ainda para o líder do executivo, a parceria entre os produtores irá facilitar para o desen-
volvimento do município.  “Essa parceria já vêm existindo há muito tempo, a prefeitura 
sempre fechou parcerias com os produtores. Eles realmente precisam ter acesso as suas 
fazendas, condições de trafego tanto para a entrada com seus insumos e também sair 
com os seus produtos do que é produzido” declarou o prefeito Demir Barbosa.
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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os 
interessados que realizará a seguinte Licitação: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014. TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, NA FORMA DE EXECUÇÃO 
INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de Empresa 
Especializada em fornecimento de Material de Consumo, (Material de Higiene e Limpeza, Material de 
Escritório e expediente, e material elétrico) para atender as necessidades das diversas secretarias deste 
Município. Abertura no dia 08.08.2014, às 15:00 horas. 
 
Os interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos, juntamente com o projeto básico (Termo de 
Referência), mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) referente a reprodução gráfica, 
somente na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José 
Alves nº 11.  
Mais Informações (77) 3656-2147, das 8:00 às 12:00 hs.  
Brejolândia/BA, 25 de julho de 2014 - Gelson C. dos Santos – Pregoeiro.  
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