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Barreiras, 14 de janeiro de 2009

ATOS OFICIAIS
Estado da Bahia

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra
Dourada – Bahia.

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra
Dourada – Bahia.

EDITAL

EDITAL

(Dispensa nº 015/2009)

(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 para
atendimento a guarda municipal, a qual possui banheiros externos
(para uso público), na Praça de Eventos Agnelo Ferreira de
Oliveira, s/n, nesta cidade de Serra Dourada – Bahia.
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.

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, 14/01/2009.

Serra Dourada – Bahia, 14/01/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA
DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 003/2009)

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP. 004/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a TP. 003/2009 que receberá propostas para prestação de
serviços no transporte de equipes de saúde e fretes diversos para
atendimento as necessidades das secretarias da: Saúde;
Educação; Agricultura e Assistência Social, no dia 29/01/2009 às
09:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais informações na CPL. Serra
Dourada – Ba, 12/01/2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito
Municipal.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a TP. 004/2009 que receberá propostas para prestação
de serviços na escavação e transporte de cascalho para
recuperação de estradas vicinais de acordo edital e anexos, no
dia 29/01/2009 às 14:30 horas. Lei nº.8.666/93. Mais informações
na CPL. Serra Dourada – Ba, 13/01/2009. Enilson Fagundes
Camelo – Prefeito Municipal.
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ATOS OFICIAIS
Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra
Dourada
CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 –
Serra Dourada – Bahia.

EDITAL
(Inexigibilidade nº 008/2009)
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
acompanhamento na elaboração de projetos
para o município e acompanhamento técnico
de convênios junto aos governos: Federal e
Estadual.
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, o presente Edital está
publicado no Diário Oficial do Município e
afixado no Mural desta Prefeitura valendo para
todos os fins de direito.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho, pôr sua Comissão Permanente de
Licitação torna publico no dia 20/01/2009, às
15h30minh. no endereço: Praça Municipal, 86
Centro em Tabocas do Brejo Velho-Ba, serão
recebidas propostas relativas à CARTA
CONVITE nº 002/2009, tendo como objeto à
aquisição dos serviços recuperação de estradas
vicinais com corte aterro e encascalhamento, a
seguir: 20k da Sede ao Distrito de Mariquita
neste Município.
Poderão participar da licitação, as
entidades que tiverem especialidades
correspondentes e manifestarem interesse
com antecedência de 24h. da apresentação
das propostas.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos
no setor de Licitação deste município.
Tabocas do Brejo Velho – BA, 14 de janeiro
de 2009.
José de Deus Reis
Presid. da Comissão Perm. de Licitação
Portaria n°. 004/2009, de 02/02/2009

Serra Dourada – Bahia, 14/01/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal
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