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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, Prefeitura Municipal de Brejolândia , Prefeitura Muni-
cipal de Serra Dourada  e Prefeitura Municipal 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.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

Pça. Alpiniano José Alves, 11 –  CEP 47.750-000 –
Brejolândia – Bahia.

PORTARIA N. ° 062/2009 de 28 de Dezembro de 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLANDIA ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelos incisos I e II do
artigo 30 da Constituição Federal, promulgada em 05/10/1988 e, pelo inciso
IV do artigo 71 da Lei Orgânica do Município e Lei n° 108 de 26/01/2005;

RESOLVE:

ART. 1º - Fica Exonerado o senhor: HALISSON BATISTA DOS SANTOS,
do cargo de Agente administrativo deste Município.

ART. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Revoga-
das as disposições em contrario.

  Gabinete do Prefeito Municipal - Brejolândia – Bahia, 28 de Dezembro de
2009.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.

Prefeitura Municipal de Brejolândia São Desidério tem maior
Réveillon do Oeste

A prefeitura de São Desidério está orga-
nizando uma grande festa para comemorar a che-
gada de 2010. Os preparativos para o evento já
iniciaram e a contagem regressiva começou.

A estrutura montada na orla da barragem
tem capacidade para receber 15 mil pessoas, se-
gundo o secretário de Cultura, João Neres, essa é
a expectativa de público no evento. “Este é o
primeiro Reveillon do oeste ao ar livre e gratuito,
esperamos receber um grande número de pesso-
as entre moradores do município, visitantes de
todo o oeste e também de outros estados”.

A festa é organizada em parceria com a
TV Oeste, será o Toque Brasileiro da Virada,
realizado dias 30 e 31. Cerca de 50 homens da
Polícia Militar e de uma empresa de vigilância
particular garantirão a tranquilidade ao evento.

Enquanto artistas locais e da região se
apresentam em um palco coberto, os participan-
tes podem conhecer o artesanato produzido no
município, exposto em quatro barracas monta-
das no circuito da festa. A garantia de lanches e
bebidas fica por conta de comerciantes locais nas
10 barracas distribuídas ao longo da orla.

Uma área específica para estacionamen-
to e 10 sanitários químicos também compõem a
estrutura. Além das luzes de Natal que embele-
zam ainda mais a orla de São Desidério e da
iluminação própria do local, serão colocados re-
fletores extras em pontos estratégicos.

O momento mais esperado da festa - a
passagem do ano – será animada por 15 minutos
de show pirotécnico, centenas de fogos colori-
dos que enfeitarão a noite de Reveillon.

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

EXTRATO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 071/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e --------------Santa Bárbara Combustí-
veis Ltda. CNPJ. 03.052.567/0001-08. Objeto: O presente Termo-Aditivo com fundamento na lei
8.666/93 e suas atualizações, tem por objeto a alteração do contrato 071/2009, na Clausula Terceira
acrescido o valor de R$ 78.970,00 (setenta e oito mil e novecentos e setenta reais), ficando o
Contrato no valor total de R$ 394.885,00 (trezentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta
e cinco reais). Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato nº 071/2009 não
especificamente alteradas por este Termo-Aditivo. Serra Dourada, 18 de dezembro de 2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA

EXERCÍCIO DE
2010

A Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil – CNA, em conjunto com as Federações
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais
e/ou de Produtores Rurais com base no
Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971,
que dispõe sobre a Contribuição Sindical
Rural, em atendimento ao princípio da
publicidade e ao espírito do que contém o art.
605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR
os produtores rurais, pessoas jurídicas, que
possuem imóvel rural ou empreendem, a
qualquer título, atividade econômica rural,
enquadrados como “Empresários” ou
“Empregadores Rurais”, nos termos do artigo
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-
lei, para realizarem o pagamento das Guias
de Recolhimento da Contribuição Sindical
Rural do exercício de 2010, devida por força
do que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e
os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis
à espécie. O seu recolhimento deverá ser
efetuado impreterivelmente até o dia 31 de
janeiro de 2010, em qualquer
estabelecimento integrante do sistema
nacional de compensação bancária. A falta
de recolhimento da Contribuição Sindical
Rural até a data de vencimento acima
indicada, constituirá o produtor rural em mora
e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e
atualização monetária previstos no artigo 600
da CLT. As guias foram emitidas com base nas
informações prestadas pelos contribuintes nas
Declarações do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, repassadas à CNA pela
Secretaria da Receita Federal com amparo
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393,
de 19 de dezembro de 1.996, e estão sendo
remetidas por via postal para os endereços
indicados nas respectivas declarações. Em
caso de perda, de extravio ou de não
recebimento das Guias de Recolhimento pela
via postal, os contribuintes deverão solicitar a
emissão da segunda via diretamente à
Federação da Agricultura do Estado onde têm
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento. Eventuais impugnações
administrativas contra o lançamento e
cobrança da contribuição deverão ser feitas,
no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da guia, por escrito, perante a
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo
K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,
Cep: 70.830-903. O protocolo das
impugnações poderá ser realizado pelo
contribuinte na sede da CNA ou da Federação
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a
impugnação ser enviada diretamente à CNA,
por correio, no endereço acima mencionado.
O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos
Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 3 de dezembro de 2009.
Kátia Regina de Abreu

Presidente

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

EXTRATO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 072/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e ----------------------------Auto Posto PJ Ltda
CNPJ. 05.736.068/0001-57. Objeto: O presente Termo-Aditivo com fundamento na lei

8.666/93 e suas atualizações, tem por objeto a alteração do contrato 072/2009, na Clausula
Terceira acrescido o valor de R$ 50.570,00 (cinqüenta mil e quinhentos e setenta reais),
ficando o Contrato no valor total de R$ 252.868,50 (duzentos e cinqüenta e dois mil e
oitocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta centavos). Ficam ratificadas as demais
cláusulas e condições do contrato nº 072/2009 não especificamente alteradas por este
Termo-Aditivo. Serra Dourada, 18 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes Camelo –

Prefeito Municipal.

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

EXTRATO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 187/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e HISA ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o n°
34.379.834/000-71. Objeto: O presente Termo-Aditivo com fundamento na lei 8.666/93 e
suas atualizações, tem por objeto a alteração do contrato 187/2009, na Clausula Décima
Primeira, onde o prazo que fica prorrogado por 120 (cento e vinte) dias a partir do venci-

mento constante no referido Contrato.Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do
contrato nº 187/2009 não especificamente alteradas por este Termo-Aditivo. Serra Dourada,

29 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

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

EXTRATO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 074/2009.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada e Construtora Cyntia Ltda. CNPJ 07.675.811/
0001-31. Objeto: O presente Termo-Aditivo com fundamento na lei 8.666/93 e

suas atualizações, tem por objeto a alteração do contrato 074/2009, na Clausula Terceira,
onde será acrescido o valor de R$ 22.837,00 (vinte e dois mil e oitocentos e trinta e sete

reais). Ficando o valor total do Contrato em R$ 296.881,00 (duzentos e noventa e seis mil
e oitocentos e oitenta e um reais). Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do

contrato nº 074/2009 não especificamente alteradas por este Termo-Aditivo. Serra
Dourada, 29 de dezembro de 2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho (BA)
comunica aos interessados e à população em geral que fará
realizar licitação pública modalidade CARTA CONVITE, de
nº.011/2009/2010, no dia 07/01/ 2.010 às  10:00 horas, no prédio
da Prefeitura Municipal, situado na Praça Municipal, nº. 86,
Centro, nesta cidade, onde serão recebidas as Propostas, ten-
do como Serviços a serem prestados na Contratação de empre-
sa para Produção e organização de Espetáculos Artísticos e
Culturais para festejos (São Sebastião) no Distrito de Mariquita
deste Município.

Poderão participar da presente licitação pessoas físicas
em situação regular junto às Receitas Federal, Estadual e Muni-
cipal, e que manifestarem interesse com antecedência de 24
(vinte e quatro) horas da data de apresentação das propostas.

Maiores esclarecimentos serão fornecidos no Setor de
Licitação deste Município.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 28 de dezembro de 2009.
Leonor de Farias Diamantino
Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho

ATOS OFICIAIS

                           Estado da Bahia
         PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

       CNPJ 13.654.439/0001-80
                Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISO DE LICITAÇÃO

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 036/2009–
Serv. Técnicos de Assessoria
e Suporte ao Setor de
Licitações e Contratos
Inexigibilidade nº 037/2009 –
Serviços Técnicos

Especializados de Consultoria
e Assessoria Contábil.
Inexigibilidade nº 038/2009–
Serviços de Consultoria e
Assessoria Jurídica
Inexigibilidade nº 039/2009–
Serviços de  Assessoria Uso/
Manutenção de Soft.
Inexigibilidade nº 040/2009–
Serviços de  Assessoria Uso/
Manutenção de Soft.
Inexigibilidade nº 041/2009–
Serviços de Assessoria de
Comunicação para o
Município
Inexigibilidade nº 042/2009–
Serviços de Instalação,
Fornecimento e Manutenção
a Rede de Internet
Inexigibilidade nº 043/2009–
Serv. de Asses. Técnica
Elaboração e Fiscalização de
Proj. de Eng. Civil
Inexigibilidade nº 046/2009 -
Serviços de Assistência

Psicológica na Execução do
PAIF/CRAS
Inexigibilidade nº 050/2009 -
Serviços de Assistência Social
na Execução do PAIF/CRAS
Inexigibilidade nº 052/2009 -
Serv. de Assessoramento
Técnico (Assist. Social)
destinados a Secretaria de
Assistência Social
Inexigibilidade nº 054/2009–
Serviços de Consultoria e
Assessoria Jurídica

Data: 18/12/2009
Os Interessados que
desejarem  interpor  recursos
na forma da Lei, poderão o
fazer no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data de
publicação deste Edital.
Brejolândia – Bahia, 18 de
dezembro de 2009.
Edezio Nunes Bastos –
Prefeito Municipal

Inexigibilidade nº 044/
2009– Serviços de
Enfermagem no PSF II no
Povoado de Santa Luzia
Inexigibilidade nº 045/2009–
Serviços de Enfermagem no
PSF I no Povoado de
Mamonal
Inexigibilidade nº 047/2009–
Serviços Médicos Prestados
na Unidade Básica de Saúde-
Sede.
Inexigibilidade nº 048/2009–
Serviços Médicos
Especializados na Unidade
Básica de Saúde.
Inexigibilidade nº 049/2009–
Serviços Médicos
Especializados na Unidade
Básica de Saúde.
Inexigibilidade  nº 051/2009–
Serv. Médicos Prestados na
Un. Básica de Saúde-Sede e
PSF de S. Luzia.
Inexigibilidade nº 052/2009 -
Serv. de Assessoramento
Técnico (Assist. Social)
destinados a Secretaria de
Inexigibilidade nº 053/2009 –
Serviços de Assistência
Farmacêutica a Farmácia
Básica do Município.
Inexigibilidade  nº 055/2009–
Serv. Médicos Prestados na
Un. Básica de Saúde-Sede e
PSF de Mamonal.

Os Interessados que
desejarem  interpor  recursos
na forma da Lei, poderão o
fazer no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da data de
publicação deste Edital.
Brejolândia – Bahia, 16 de
dezembro de 2009.
Edezio Nunes Bastos –
Prefeito Municipal

CONVITE

Convite 008/2009 –
Contratação de Serviços de
Transportes de Caminhão
destinado aos Serviços da
Secretaria Municipal de Obras.
Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça
Alpiniano José Alves nº 11,
das 7:30 as 12:00h. COPEL -
Brejolândia-BA, 01 de
dezembro de 2009.

Convite 009/2009 –
Locação de Veículos
destinados aos Serviços da
Secretaria Municipal de Saúde.
Edital a disposição na sede da
Prefeitura situada à Praça
Alpiniano José Alves nº 11,
das 7:30 as 12:00h. COPEL -
Brejolândia-BA, 02 de
dezembro de 2009.

TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo - Contrato
116/2009 – Santos Araújo
Construtora Ltda
Objeto: Serviços de Obras -
Recuperação de Estradas
Vicinais do Município.
O presente TERMO tem por
finalidade aditar o prazo do
supramencionado Contrato, em
mais  120 (cento e vinte) dias a
contar de 04/01/2010.
Data: 30/12/2009

1º Termo Aditivo - Contrato
225/2009 – Lider Poços
Artesianos Ltda
Objeto:Serviços de Obras e
Engenharia – Locação,
perfuração e revestimento de
Poços Artesianos,.
O presente TERMO tem por
finalidade aditar o prazo do
supramencionado Contrato, em


