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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,Cãmra Municipal de Barreiras Prefeitura Municipal
de Brejolândia e Prefeitura Municipal de Serra Dourada  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

Câmara Municipal de Barreiras

TOMADA DE PREÇOS Nº
004/2009.

RESULTADO DE
LICITAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
  LEI Nº. 169/2009 DE 03 DE MARÇO DE 2009

Dispõe sobre alteração à alínea “d”, do inciso I, do
artigo 6º.  da Lei no. “098/2003 de 21 de novembro de
2003, para alterar na dita alínea, o termo “um
representante de livre escolha do Prefeito Municipal”,
e inserir em alteração do termo suprimido, o termo” um
representante da Secretaria Municipal de Agricultura.

O Prefeito Municipal de Brejolândia, estado da Bahia, Sr.
Edézio Nunes Bastos, no uso de suas atribuições legais,
faço saber ao povo do município de Brejolândia-Bahia,
que a Câmara Municipal de vereadores aprovou eu sanciono
a seguinte Lei:

 Art. 1º - A alínea “d” do inciso I da Lei nº. 098/2003 de
21 de novembro de 2003 passará a ter a seguinte redação:

d - Um representante da Secretaria Municipal de
Agricultura.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor apartir da data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Brejolandia-Ba, 30 de
junho de 2009.

__________________________
EDÉZIO NUNES BASTOS

Prefeito Municipal

    A Câmara Municipal de Barreiras (BA),
Comissão Permanente de Licitação, torna
público que as Empresas TALENTO
SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.212.898/0001-
15, com sede a Rua Princesa Izabel nº 01 –
Sandra Regina – Centro – Barreiras (BA),
sagrou-se vencedora do certame licitatório
TOMADA DE PREÇOS nº 004/2009 ,
ofertando os melhores preços para a execução
do objeto licitado.

Barreiras (BA), 30 de junho de 2.009.
__________________________

Roberto de Carvalho e Silva
Presidente da COPEL

Prefeitura Municipal de Brejolândia
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de BREJOLANDIA , comunica a todos os
interessados que realizará   as seguintes Licitações:

CONVITE
Convite 005/2009 – Aquisição de Material de Limpeza e Higiene destinados as Escolas Municipais e
Unidades de Saúde do Município. Edital a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça Alpiniano
José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h. COPEL - Brejolândia-BA, 03 de junho 2009.

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 – Aquisição de Veículo Utilitário – Abertura 07/07/2009 –. Edital
a disposição na sede da Prefeitura situada à Praça Alpiniano José Alves nº 11, das 7:30 as 12:00h.
COPEL - Brejolândia-BA, 23 de junho de 2009.

INEXIGIBILIDADE

O Prefeito do Município de Brejolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para
os fins previstos no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as alterações da Lei nº 8.883
de 04/06/1994, FAZ SABER a todos quanto os presentes Editais ou deles notícias tiverem e a quem
interessar possa que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO expediu parecer em regular
processo, considerando INELEGÍVEIS os Serviços:
Inexigibilidade nº 024/2009– Serviços Artísticos Comemoração São Pedro - Povoado de Mamonal.
Data: 16/06/2009.
Inexigibilidade nº 025/2009– Serviços de  Assessoria Uso/Manutenção de Soft
Inexigibilidade nº 026/2009– Serviços Artísticos Comemoração do Aniversário da Cidade.
Inexigibilidade nº 027/2009– Serviços Médicos a serem prestados na Unidade Básica de Saúde-Sede.
Inexigibilidade nº 028/2009– Serviços Médicos Especializados (Ginecologista)a serem prestados na
Unidade Básica de Saúde-Sede.
Brejolândia – Bahia, 23 de junho  de 2009.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo - Contrato 004/2009 – MB- Solutions Informpática Ltda-ME -  Serviços de
Uso e Manutenção de Soft.   Valor  R$  22.200,00.
O presente TERMO tem por finalidade reduzir o valor do supramencionado Contrato, em menos  R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente a rescisão do sistema de Compras e Licitação o valor
total do contrato será de R$ 16.800,00 ( dezesseis mil e oitocentos reais a contar de 01/07/2009.
Data: 01/06/2009.
1º Termo Aditivo -   Contrato 031/2009   –  Enock Luz Souza - Serviços Medicos (Pisiquiatra)
Valor:  R$ 5.777,90 (cinco mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa centavos).
Prazo: 60 (sessenta) dias a contar de 01/07/2009..
Data: 01/06/2009

EXTRATO DE CONTRATO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  e:

Eurípedes Carlos de Carvalho             Cont nº 141/2009       Valor R$ 2.163,95 (dois mil cento
e sessenta e três reais e noventa e cindo centavos)
Objeto: Serviços Médicos a serem prestados na Unidade Básica de Saúde na sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
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Uillian Souza Santana             Cont nº 142/2009       Valor R$ 1.335,00
(um mil e trezentos e trinta e cinco reais)
Objeto: Serviços de lavagem e polimento de veículos a serviço do
município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Matheus Dias da Costa             Cont nº 143/2009       Valor R$ 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais)
Objeto: Serviços de Transporte de adolescentes  do Programa
PROJOVEM.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 01/06/2009
Visão Projetos Serviços e comércio Ltda.               Cont nº 144/2009
Valor R$ 7.000,00 (sete mil reais)
Objeto: Serviços de Assessoria, execução de prestação de contas e
acompanhamento de Programas na área de Educação
Duração: 07 (oito) meses.
Data: 01/06/2009
Maria de Lourdes de  Lima Bezerra            Cont nº 145/2009       Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Objeto: Serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde
na Sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Eulina Maria dos Santos          Cont nº 146/2009              Valor R$ Valor
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Objeto: Serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde
na Sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Maria Lúcia Cirino da Luz          Cont nº 147/2009              Valor R$
Valor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
Objeto: Serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde
na Sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
José Carlos de Souza           Cont nº 148/2009              Valor R$ Valor
R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Objeto: Serviços de Transportes de pessoas carentes Brejolândia/
Barreiras.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
José Gomes Bezerra              Cont nº 149/2009       Valor R$ 4.943,79
(quatro mil e novecentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos)
Objeto: Serviços Médicos a serem prestados na Unidade Básica de Saúde
na sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Domingos Batista dos Santos              Cont nº 150/2009       Valor R$
461,00 (quatrocentos e sessenta e um reais)
Objeto: Serviços de Soldagem elétrica em veículos da Secretaria Municipal
de Obras e Transportes.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Adelar Valadares Boeira              Cont nº 151/2009       Valor R$ 930,00
(novecentos e trinta reais)
Objeto: Serviços de Topografia e Levantamento de divisa de municípios.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Raimunda Castro dos Anjos          Cont nº 152/2009              Valor R$
Valor  R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
Objeto: Serviços Administrativos  na Unidade Básica de Saúde na Sede do
Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 01/06/2009
Mattos, Medina, Santos e Soares Advogados Associados            Cont
nº 153/2009       Valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
Objeto: Serviços de Assessoria Jurídica na área de Direito Administrativo.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 01/06/2009
José Paulo Pereira da Costa           Cont nº 154/2009       Valor R$
2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais)
Objeto: Serviços de Auxiliar Administrativo-CRAS.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 22/06/2009

Elisangela Barbosa dos Santos           Cont nº 155/
2009       Valor R$ 2.790,00 (dois mil e setecentos e
noventa reais)
Objeto: Serviços de Monitora da Brinquedoteca -
CRAS.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 22/06/2009

Paulo Robson Santos Souza           Cont nº 156/2009
Valor R$ 2.790,00 (dois mil e setecentos e noventa reais)
Objeto: Serviços como instrutor de aulas de capoeira na
oficina do CRAS.
Duração: 07 (sete) meses.
Data: 22/06/2009

Eurípedes Carlos de Carvalho             Cont nº 157/
2009       Valor R$ 2.163,95 (dois mil cento e sessenta e
três reais e noventa e cindo centavos)
Objeto: Serviços Médicos a serem prestados na Unidade
Básica de Saúde na sede do Município.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 22/06/2009

Ney som Publicidade Ltda             Cont nº 158/2009
Valor R$ 11.000,00 (onze mil reais)
Objeto: Serviços Artísticos - Comemoração do
aniversário da Cidade.
Duração: 01 (um) mês.
Data: 22/06/2009

Brejolândia – BA, junho de 2009.
Edezio Nunes Bastos – Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

Em frente à Câmara Municipal de São Desidério, o prefeito Zito
Barbosa faz a entrega da nova frota adquirida pela administração
e que atenderá as secretarias e departamentos do governo.

Ao todo são dez carros modelo Uno, duas ambulâncias, sete
pick-ups (cinco fechadas e duas abertas) e dez motos. Para
adquirir a nova frota, a administração, investiu cerca de R$1
milhão, recursos próprios do município. Esta é a maior frota
adquirida até hoje por uma administração de São Desidério e,
entregue de uma só vez.

“Esses veículos darão suporte necessário para que secretários,
técnicos e funcionários possam trabalhar com conforto e,
principalmente, oferecendo a população um serviço mais
eficiente e próximo às comunidades”, avalia o prefeito Zito
Barbosa.

O município de São Desidério é o segundo em extensão
territorial do estado da Bahia, com 14,8 mil km quadrados. As
grandes distâncias impõem empecilhos para a realização de
ações junto a todas as localidades. Os novos veículos e motos
otimizarão o trabalho da administração municipal.
————————————————————————————
—————————————————————————
Ascom/SD

ABANDONO DE EMPREGO
Douglas Daniel de Domenico, empregador da

FAZENDA PALESTRA I – Fazenda Palestra I, Roda
Velha, São Desidério-BA,  CEI:
500132862788.Comunica que o funcionário

Derismarques Pereira de Oliveira, portador do CTPS:

53151 série: 00039/GO,  não comparece ao trabalho
desde o dia 17/05/2009, ficando, pois definido que perante
a data desta publicação, caracteriza-se ABANDONO DE
EMPREGO, conforme Art. 482, Letra “I”, da
Consolidação das Leis do Trabalho.

    Douglas Daniel de Domenico-Empregador

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

EDITAL N.º 001/2009

O Pregoeiro do Município  de Cristópolis - Ba, comunica
aos interessados que no dia 16 de Julho de 2009, às 09:00h,
realizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão,
destinado a aquisição de 01 VEÍCULO AUTOMOTIVO,
para manutenção da Câmara Municipal. Maiores
informações constam no edital, que estará disponível na
sala da CPL, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e poderá
ser solicitado através do E-mail:
pmcrist.cpl@primeisp.com.br ou pelo site oficial do
município www.cristopolis.ba.io.org.br. Maiores
informações na sala da CPL, situada na Av. Major Claro,
n.º 158, Prédio da Sede da Câmara Municipal de Cristópolis
- Ba.
Cristópolis - Ba. em  Junho de 2009.

_________________________________________
Márcio Miranda de Souza

Pregoeiro
Designado pela Portaria nº 019/2009

De 02 de Janeiro de 2009

       CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS

Obras melhoram a estrutura da
cidade

20 equipes estão trabalhando para melhorar as condições
de tráfego nas ruas da cidade e nas estradas da zona rural. Além
da operação ta operação tapa-buracos, a Avenida José Bonifácio
ganhou um novo sistema de drenagem para a água das chuvas.

O departamento de infraestrutura, da Prefeitura Municipal
de Barreiras, realiza obras emergenciais de recuperação de ruas e
estradas do município. Além da operação tapa-buraco feita em
diversos pontos da cidade, a Vila Rica e a Vila dos Funcionários
foram beneficiadas com a restauração das ruas, encontradas em
péssimo estado pela atual gestão.

Na Vila Rica, uma grande lagoa se formou durante as
chuvas, aumentando o risco de proliferação de doenças e focos
do mosquito da dengue. Para que isso não aconteça novamente,
160 caçambas de cascalho foram utilizadas no aterramento da
lagoa. Com a conclusão dos trabalhos, agora o local será usado
pelos moradores para o “arraiá”do bairro.

Segundo o coordenador de engenharia, Gildemar Oliveira,
mais de 2.000 m³ de cascalho foram necessários para concluir a
obra. “A lagoa se formou em uma área próxima à feira, um grande
risco para a saúde dos moradores do bairro e visitantes do local.
Por isso, fizemos o bombeamento da água empossada e aterramos
para que a água não acumule novamente no local”, completou.

De acordo com a moradora da Vila Rica, Maria de Souza, a
obra melhorou as condições do bairro. “Antes a gente tinha medo
de pegar doença aqui com essa lagoa, além disso, prejudicava a
feira do bairro”, comentou.

Outras Obras - Na Avenida José Bonifácio, 150 manilhas
garantirão a construção do sistema de drenagem. Com as últimas
chuvas, muitas casas foram invadidas pela água. Para acabar de
vez com esse problema, a prefeitura fez um novo sistema de
drenagem utilizando as manilhas e 5 caixas de passagem de água.
A construção está em processo de finalização, mas o trânsito já
foi liberado.

Ao todo são 20 equipes trabalhando para melhorar a
infraestrutura da cidade. Além da Vila Rica, Vila dos Funcionários
e Avenida José Bonifácio, as estradas do povoado do Cantinho,
da Sangueira e do Café estão recebendo reparos e manutenção. A
previsão do departamento de infraestrutura é que em seis meses
a cidade esteja recuperada.

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS


