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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, Câmara Municipal de Cristópolis e Câmara Muni-
cipal de Tabocas do Brejo Velho  zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da

população documentos diversos para a devida prestação de  contas.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO
BREJO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade Pregão

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho comunica que realizará
Pregão Presencial n. º 002/2010, no dia 08/02/2010 às 09h00minh.
Objeto: aquisição de medicamentos, médicos Hospitalares – hospital,
odontológico RX e para o Hospital Leônidas de Araujo Silva e Postos de
Saúde neste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba. O edital está à
disposição na sala da CPL mediante uma taxa de R$100,00, poderá ser
adquirido através de solicitação por escrito ou pessoalmente das
08h00min as 12h00minh. Maiores informações na sala da CPL, situada
à Praça Municipal, 86 - Prédio Sede da Prefeitura Municipal Publique-se
em 27 de janeiro de 2010.  Leonor F. Diamantino – Pregoeiro Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a Adjudicação do Pregoeiro deste
município, HOMOLOGO o Pregão Presencial de nº 001/
2010 em favor da empresa: REDE ROYAL DE AUTO
POSTOS LTDA., no valor total de R$ 94.723,20,
vencedora do Item 01. Cristópolis-Ba 27 de Janeiro de
2010. MOISES DOS SANTOS CUSTODIO.
<!ID379601-

CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS
CNPJ 42.752.451/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO
CT. Nº 001/2010. PROC./ADM. Nº 001/2010 –
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010 - OBJETO:
Aquisição de combustível CONTRATADA: REDE
ROYAL DE AUTO POSTOS LTDA. VALOR
GLOBAL- R$ 94.723,20. Signatários: Moises dos Santos
Custodio, Presidente da Câmara Municipal e Robert
Sampaio e Silva, Representante Data da assinatura: 27/
01/2010.

       Luís Eduardo Magalhães
realiza Conferência Municipal das

Cidade
Em reunião, na noite de última quinta-feira, 07, na sede da Unopar/

GACEA foi anunciado oficialmente que o município de Luís Eduardo
Magalhães vai realizar, na sexta-feira, 22, a I Conferência Municipal das
Cidades. O evento acontece no auditório do Hotel Solar Rio de Ondas a
partir das 15h e segue as determinações da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano da Bahia (SEDUR) e do Ministério das Cidades, em vistas a 4ª
Conferência Nacional que acontece entre os dias 24 e 28 de maio.

Na oportunidade serão escolhidos os delegados que vão representar
o município na conferência estadual no próximo mês de março e
posteriormente na edição nacional. O objetivo é trabalhar para a construção
de cidades mais justas, democráticas e sustentáveis. O tema da conferência
este ano é “Avanços, Dificuldades e Desafios na Implementação da Política
de Desenvolvimento Urbano” e o lema “Cidades para todos e Todas com
Gestão Democrática, Participativa e Controle Social”.

Para Jaime Cappellesso, secretário de Desenvolvimento Econômico
e membro da comissão preparatória da conferência municipal esta é a
oportunidade do poder público e a sociedade civil discutirem as ações que
serão encaminhadas para as edições estadual e nacional do evento.
- O governo de Luís Eduardo Magalhães tem sido aberto a comunidade e a
participação popular. Por isso nada melhor que realizar uma conferência
como esta para que todos possam participar e dar suas opiniões – observou.
Já o prefeito municipal, Humberto Santa Cruz, acredita que o momento
vivido pelo município é favorável para a realização da conferência. Segundo
ele é importante saber o que a comunidade pensa e quais são os setores que
merecem mais atenção do poder executivo seja a nível municipal, estadual
ou federal.

 Ouvir a população é fundamental para que o município possa
continuar crescendo e se desenvolvendo de maneira sustentável – finalizou
Santa Cruz.
Continuidade - A 4ª Conferência Nacional das Cidades dá prosseguimento
ao processo iniciado em 2003, ano em que foi realizada a 1ª Conferência
Nacional das Cidades e criado o Conselho das Cidades.
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