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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 Brejolândia, Prefeitura
Municipal de São felix do Coribe e Cãmara Municipal de Buritirama 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

      Estado da Bahia

   Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

        Pça. Alpiniano José Alves, 11 – CEP 47.750-000 – Brejolândia – Bahia.

PORTARIA 27/2009. De 05 de Janeiro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
BREJOLANDIA ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelos incisos I e II do artigo 30
da Constituição Federal, promulgada em
05/10/1988 e, pelo inciso IV do artigo 71
da Lei Orgânica do Município;

RESOLVE:
ART. 1º - Ficam nomeados os senhores VINÍCIUS SANTOS
BASTOS CUNHA CPF 004.246.445-50, PHABIANE CASTRO
COSTA CPF 756.472.735-72 e EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS
CPF 999.398.785-91, para compor a Comissão Permanente de
Licitação deste Município, ficando sob a Presidência do primeiro.

   ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogadas as disposições em contrario.

  Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia, 05 de Janeiro
de 2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

___________________________
Edézio Nunes Bastos

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 028 DE 05 DE JANEIRO DE 2009.

Nomeia Pregoeiro e designa equipe de apoio
para atuar em pregões promovidos pelo
Município e dá      outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela legislação de vigor, principalmente pela Lei Orgânica  do Município
, e em  observância ao que  contem o artigo 8º , I  do Decreto Federal nº
5.450 ,  de 31 de maio de 2005 , combinado com o Decreto Federal nº
5.504, de 05 de agosto de 2005 .

DECIDE

Art. 1º - Nomear o servidor Sr. VINÍCIUS SANTOS
BASTOS CUNHA CPF nº 004.246.445-50, para exercer as Funções
de Pregoeiro nos processos de Licitações realizadas pelo Município
na Modalidade Pregão.

Artº 2º Fica o referido  servidor  investido  de todas as
competências e responsabilidade previstas na Lei  nº  10.520/
2002 e legislação, complementar  necessária  a desincumbência
de  seus mister.
Artº  3º  Para compor a equipe de apoio a que se refere a Lei
, ficam nomeados:

A)  HALISSON  BATISTA DOS SANTOS – CPF nº
987.623.035-20
B)   PHABIANE CASTRO COSTA – CPF nº 756.472.735-
72
C)  PEDRO LUIS DOS SANTOS  – CPF nº 183.719.987-
03
C)  EUZIMAR FERREIRA DOS SANTOS  – CPF nº
999.398.785-91

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data, revogadas as
disposições  e contrario .

Cumpra-se, publique-se,

Gabinete do Prefeito, 05 de janeiro de 2009.
_________________________________________

Edezio Nunes Bastos
Prefeito Municipal
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EDITAL
(Dispensa nº 016/2009)

              O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto
o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar
possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer em
regular processo, considerando Dispensável Licitação para a locação
de um imóvel tipo residencial, na Travessa da Rua Lucrecio Novais,
s/n, nesta cidade de Serra Dourada – Bahia que funcionará de acordo
programação da Secretaria.

Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da
lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de
publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.
Serra Dourada – Bahia, 07/01/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2009

CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE
BURITIRAMA e GERALDO DE ARAÚJO ANDRADE
- OBJETO: Prestação de serviços de assessoria contábil
– VALOR GLOBAL: R$ 53.662,74(cinqüenta e três mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro
centavos) - A PARTIR: 02.01.2009 A 31.12.2009 –
VIGÊNCIA: 12 meses.

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIIRAMA
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Estado da BahiaEstado da BahiaEstado da BahiaEstado da BahiaEstado da Bahia

EDITAL
(Inexigibilidade nº 046/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais e para os fins previstos no Artigo 26
da Lei n.° 8.666/93 e suas atualizações, FAZ SABER a todos quanto
o presente Edital virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar
possa, que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer
em regular processo, considerando Inexigível Licitação para a
prestação de serviços de facilitador de orientadora do coletivo do
Distrito de Traíras no programa Projovem de acordo a programação
da Secretaria.
      Os interessados que desejarem interpor recurso na forma da
lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a contar da data de
publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o presente
Edital publicado no Diário Oficial do Município e afixado no Mural
desta Prefeitura valendo para todos os fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 07/01/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 008/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a TP. 008/2009 que receberá propostas para aquisição de
gêneros alimentícios para atendimento a merenda escolar do ensino
fundamental deste Município, de acordo Edital e anexos, no dia
19/01/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais informações na
CPL. Serra Dourada – Ba, 03/01Comunicado
A Prefeitura Municipal de Barreiras informa que o acesso a
Cachoeira do Acaba Vida foi interditado para a realização de obras
de infra-estrutura, que vão garantir a preservação ambiental, maior
segurança e comodidade para moradores e visitantes no período
do carnaval. Cientes da colaboração de todos, agradecemos a
compreensão e pedimos desculpa por qualquer transtorno
causado. O acesso a Cachoeira do Acaba Vida será reaberto no
período de carnaval.
/2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.


