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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 Buritirama 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

EDITAL

(Dispensa nº 034/2009)

              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, localizado na Rua José Dias da Costa,

nesta cidade de Serra Dourada – Bahia, que funcionará como apoio

para Secretaria de Administração conforme programação.

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, 28/05/2009.

Enilson Fagundes Camelo

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2009

Objeto Contratação de empresa especializada em serviços de
impressão gráfica, Contratação de empresa para Aquisição de
Material Didático e material de apoio, Contratação de empresa
especializada em confecção de questionários, xérox, impressão e
encadernação de Apostilhas e Contratação de empresa
especializada em revelação de fotos digitais (10 x 15), destinados
ao Centro Feminista 08 de Março – CF8, que torna público para
conhecimento dos interessados que no dia 29 de Maio de 2009, as
15h00min (Quinze horas), na sede no Centro Feminista 08 de Março,
localizado na Rua Dionísio Filgueira, 519, Centro, Mossoró/RN,
Telefone (84) 3316-1537, realizará licitação na modalidade de Pregão
Presencial tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital com as
demais especificações e detalhes encontra-se à disposição dos
interessados no endereço acima citado, a partir do dia 28 de Maio
de 2009, no horário de 08h30min as 12h00min e das 15h00min as
17h00min.

Sandra Maria L. de Paiva Fernandes
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2009

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação
e manutenção de equipamentos eletrônicos, destinados ao
Centro Feminista 08 de Março – CF8, que torna público
para conhecimento dos interessados que no dia 29 de Maio
de 2009, as 09h: 30 min (Nove horas e trinta minutos), na
sede no Centro Feminista 08 de Março, localizado na Rua
Dionísio Filgueira, 519, Centro, Mossoró/RN, Telefone (84)
3316-1537, realizará licitação na modalidade de Pregão
Presencial tipo: MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital
com as demais especificações e detalhes encontra-se à
disposição dos interessados no endereço acima citado, a
partir do dia 28 de Maio de 2009, no horário de 08h30min as
12h00min e das 15h00min as 17h00min.

Sandra Maria L. de Paiva Fernandes
Pregoeira


