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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Buritirama 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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITIRAMA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º005/2009
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA, após julgamento das propostas de preços, Homologa
e Adjudica o resultado da Tomada de Preço nº 005/2009, tendo como Objeto a seleção e contratação de empresa
para fornecimento de uma ambulância, cabine simples, motorização 2.8 turbo diesel eletronic, 4 cilindros, 12
válvulas, até 140 cv, e outras características conforme descrito no Anexo I deste Edital, declaranda como vencedora a empresa TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, CNPJ n.º 34.177.030/0001-90, o valor
global de R$82.900,00 (oitenta e dois mil reais). Conforme apresentado na proposta. Buritirama-Ba, 02 de Dezembro de 2009.
OSLINDO JACOBINA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.° 077 de 03/12/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Buritirama
Contratado: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PEÇAS LTDA.
Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de uma ambulância, conforme descrito nos anexos do
Edital
TP005/2009.
Valor Global do Contrato: R$¬82.900,00 (oitenta e dois mil reais).
Vigência do Contrato – 30(trinta) dias a partir da data da assinatura do mesmo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITIRAMA
REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO
DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL
Contrato n.° 003 de 18/03/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Buritirama
Contratado: POSTO VALPE LTDA.
Objeto: Constitui objeto a aquisição de combustíveis para veículos relacionados no Anexo I deste termo de
contrato.
Valor Global do Contrato: R$637.590,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos e noventa reais).
Vigência do Contrato – 12(doze) meses a partir da data da assinatura do mesmo.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Buritirama-Ba, através de sua Comissão de Licitação, torna público para conhecimento de quem possa interessar que está aberta, sob a modalidade de Concorrência, a seguinte Licitação: EDITAL
001/2009 – OBJETO: a seleção e contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para veículos, máquinas e equipamentos relacionados no Anexo I deste Edital. Recebimento das Propostas dia 25.01.2010, as 10:00
horas. O edital completo poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Buritirama. Buritirama-Ba, 17 de Dezembro de 2009.
Oslindo Jacobina de Almeida
– Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE BURITIRAMA PAGOU SAL ÁRIOS DOS SERVIDORES
Ao contrário de centenas de municípios espalhados por este Brasil, a Prefeitura de Buritirama pagou
hoje os salários dos servidores municipais.
Durante todo o ano em meio à crise que assolou o país o Prefeito Oslindo Jacobina cumpriu os prazos e
pagou os servidores adiantados.
Nada mal para um município como o de Buritirama que tem cerca de mil servidores, mas mesmo
com a falta de dinheiro cumpriu a meta de não atrasar o pagamento dos funcionários.
O Prefeito acabou de dizer em contato com o nosso site que tudo pode atrasar em sua administração,
menos o pagamento dos servidores

NA
TAL SOCIAL FOI UM SUCESSO
NAT
Nesta noite de sábado (12/12/09) foi realizado em Buritirama o “NATAL
SOCIAL”.
Evento promovido pela Prefeitura Municipal de Buritirama, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Foram apresentados vários trabalhos que envolveram: musica, dança, teatro, poesias, vídeos e distribuição de panetones, além da escolha do melhor
servidor da Secretaria de Assistência Social no ano de 2009.
Compareceram várias autoridades entres elas o Prefeito Oslindo Jacobina,
O Secretario da Saúde Iron Marques e a Secretaria Nadia Caitano da Assistência Social.
O NATAL SOCIAL 2009 teve vários ingredientes que só em Buritirama poderia realizar.
Pessoas de várias idades comparecerem, pois foram apresentados todos os projetos desenvolvidos pela
Secretaria de Assistência Social, desde a sua instalação; os seus avanços e acima a perspectiva do que pode ser
realizado.
O evento foi apresentado pelo Radialista João Néris e Nayara Lopes.
No seu pronunciamento Oslindo Jacobina disse que está feliz com o resultado alcançado na área social, uma
vez que mesmo na crise o município realizou muita coisa.
Entre os vários momentos de emoções tivemos a indicação da funcionaria Francilene Marques que foi escolhida pelo voto dos colegas como o “MELHOR FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2009”.
Vale destacar que o evento foi transmitido ao vivo pela Buriti Fm e finalizou com chave de ouro com a banda
revelação 2009, o grupo Intermusic. Reportagem Maria José
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FESTA NA CONCLUSÃO DOS COLETIVOS DO PROJOVEM 2008/2009
Tivemos a Certificação dos Alunos do
Projovem Adolescente de Buritirama.
Este projeto teve inicio no ano de 2008 e
ontem teve o seu momento de finalização.
A solenidade foi realizada em frente ao
CRAS (Centro de Referência em Assistência
Social) com inicio às 18 horas com todas as
pompas que tem direito uma formatura.
Centenas de pessoas compareceram entre
alunos, familiares, amigos e varias autoridades
como o Prefeito Oslindo Jacobina, O Presidente da Câmara Termicio Moreira, Os Secretários da Saúde e Administração Iron Marques
e Norton Gama respectivamente, além da Secretária de Assistência Social Nadia Caitano.
Alguns detalhes desta festa são em relação
ao numero de concluintes.
O projeto iniciou com 175 alunos e finalizou com 141, segundo a Assistente Social Bárbara Mascarenhas, este numero é muito grande
e positivo, pois Buritirama superou a expectativa.
O Prefeito Oslindo em seu pronunciamento destacou a importância da manutenção deste projeto que foi iniciado com o Ex-Prefeito

Arival Viana e que ele com responsabilidade e
visão administrativa deu continuidade e o sucesso foi total.
Além das autoridades já citadas formaram
a mesa a Psicóloga do CRAS Rinha Amália, a
Assistente Social do CRAS Roseane Oliveira,
a Coordenadora do CRAS Francilene Marques.
Fizeram também pronunciamentos as
Orientadoras Sociais Kelle-Ane Marques do
Coletivo Força Jovem, Edivania do Couto do
Coletivo Renascer, Grasciella Chagas do Coletivo Socioeducativo, René Pinheiro do Coletivo Adonys, Elisa Marques do Coletivo Anjos
da Noite e Fagna Moreira do Coletivo Fênix.
Algumas pessoas receberam homenagens
especiais na formatura como o Ex-Prefeito
Arival Viana que foi o Patrono dos Coletivos e
o Prefeito Oslindo Jacobina que foi o Paraninfo.
A cerimônia foi conduzida pelo
Cerimonialista João Néris e a cobertura do site
realizada por Tyele Batista.
Logo após a conclusão da formatura, houve um baile dançante no Reggae Nyght com a
Banda Dinamite que fechou o momento de alegria com muito brilho.
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