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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 Wanderley 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

DNIT anuncia obra de recuperação da BR 020
Ex-prefeito Oziel Oliveira participa de reunião com superintendente do DNIT

            A prefeita de Barreiras, Jusmari Oliveira, e o ex-prefeito de Luiz
Eduardo Magalhães Oziel Oliveira, estiveram reunidos com o
Superintendente Estadual do DNIT - Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, Saulo Pontes, que anunciou serviços de
recuperação e ampliação da malha viária da região.
“Nos últimos sete anos, percebemos o grande crescimento de Luiz
Eduardo Magalhães e o empenho do ex-prefeito Oziel para que a rodovia
que passa pela cidade e serve para o escoamento da produção fosse
recuperada”, comentou o superintendente.

Ainda de acordo com Pontes, diversos projetos de recuperação
e ampliação das rodovias foram postos em prática graças à articulação
política da prefeita Jusmari Oliveira quando era deputada. “Ela foi muito
atuante, e conseguiu assegurar verbas no orçamento da União, inclusive
no PAC”.
O superintendente anunciou que neste mês começará o serviço de
manutenção da BR 020 nos trechos de Barreiras a Luiz Eduardo
Magalhães, e, de Luiz Eduardo ao Rosário. Em março, será feito o serviço
de restauração da rodovia, onde serão investidos 57 milhões de reais.

Outro serviço que será retomado nos próximos dias será a
conclusão do contorno viário de Barreiras. “Estradas são obras
estruturantes e de fundamental importância para a integração do oeste e
para apotencialização do arranjo produtivo regional. Com a recuperação
imediata da BR 020, vai melhorar o escoamento da produção agrícola
deste pólo agrícola para outros estados, que fazem fronteira com a
Bahia. Com boas condições das rodovias com certeza serão gerados
mais emprego e desenvolvimento para região”, comentou Oziel Oliveira.

DNIT anuncia outras benfeitorias

No encontro com o ex-prefeito Oziel Oliveira
também foi anunciado pelo superintendente Saulo
Pontes a implantação da BR 430, interligando os
municípios de Baianópolis e Santana, num total de
114 Km, o viaduto no entroncamento entre as BRs
242 e 116, nas proximidades de Itaberaba, a
recuperação de toda a extensão da BR 242, com a
construção de terceiras vias nas serras e a
conclusão do trecho baiano da BR 135, entre
Formosa do Rio Preto e Cocos. Outra iniciativa já
em andamento é a construção do trevo de acesso
ao aeroporto de Barreiras.

R E S U M O  D E   C O N T R A T O

Contrato n.º 001/2009
Contratante: Câmara Municipal de Brejolândia
Contratado: PAC – Perfil Assessoria Contábil
Objeto: Execução de Serviços de Assessoria Contábil.
Valor: R$ 39.000,00
Vigência: 02/01/2009 a 31/12/2009.

Câmara Municipal de Brejolândia

Contrato n.º 004/2009
Contratante: Câmara Municipal de Brejolândia
Contratado: Kesia Souza Neres – ME – Jornal Gazeta do Oeste
Objeto: Publicação de Atos Oficiais e Relatórios do LRF.
Valor: R$ 7.700,00
Vigência: 02/01/2009 a 31/12/2009.

Contrato n.º 002/2009
Contratante: Câmara Municipal de Brejolândia
Contratado: PAC – Perfil Assessoria Contábil
Objeto: Executar os serviços técnicos especializados de instalação e liberação
do Sistema de Controle Interno, relatórios do controle interno mensais e
anuais, emissão de check-list, treinamento de pessoal, assistência técnica e
acompanhamento operacional dos servidores designados para os serviços,
como também, apoio adminsitrativo nos diversos setores e prestar assessoria
à Controladoria deste Legislativo.
Valor: R$ 26.000,00
Vigência: 02/01/2009 a 31/12/2009.

Contrato n.º 003/2009
Contratante: Câmara Municipal de Brejolândia
Contratado: FJF Comércio e Serviços de Informática Ltda
Objeto: Acesso à rede de computadores, através de
protocolo TCP/IP, via fax modem por ligação telefônica,
ou cabo.
Valor: R$ 4.560,00
Vigência: 02/01/2009 a 31/12/2009.

Contrato n.º 005/2009
Contratante: Câmara Municipal de Brejolândia
Contratado: Rencont Sistemas Ltda-ME
Objeto: Locação do Sistema de Contabilidade Pública
Valor: R$ 7.200,00
Vigência: 02/01/2009 a 31/12/2009.

Brejolândia – BA, 06 de janeiro de 2009.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

WANDERLEY

ESTADO DA BAHIA

COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 002/2009.

VESTIBULAR 2009 EM FEVEREIRO – FASB

              A Faculdade São Francisco de Barreiras abre as inscrições
para o processo seletivo de vagas remanescentes para o ano letivo
de 2009. O vestibular simplificado abrangerá 09 dos 11 cursos
oferecidos pela Instituição. São eles: Administração/Agronomia/
Direito/Educação Física/Fisioterapia/Jornalismo/Pedagogia/
Psicologia e Publicidade e Propaganda.

As inscrições acontecerão até o dia 05/02/09 através da
internet, no site www.fasb.edu.br, bem como na sede da FASB e
Unidade de Serviços localizada no centro da cidade. Os aprovados
já iniciarão o ano letivo no próximo dia 09/02.

A exemplo do Vestibular em Fevereiro, a FASB  continua
com as matrículas abertas para os 12 novos cursos de Pós-
Graduação. Os cursos refletem a necessidade da região sendo
distribuídos em diversas áreas do conhecimento científico. Mais
informações podem ser obtidas através do setor de Pós-Graduação
na Instituição.
Cordialmente,
Vandré Vilela
Núcleo de Marketing Institucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

WANDERLEY

ESTADO DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 002/2009.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.

DATA DE ABERTURA: 23 DE JANEIRO DE 2.009.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Wanderley - BA comunica a quem interessar possa
que estará recebendo Propostas para a aquisição de combustíveis
derivados de petróleo, através do processo de licitação –
TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2009, até às 09h00min da data
acima.

Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir o Edital
na sede da Prefeitura Municipal de Wanderley - BA, localizada
na Avenida JK nº 80 - Centro, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, das 07h00minh às 13h00minh, até o dia 20.01.2009.

Wanderley - BA, 06 de janeiro de 2009.
_________________________

Sharlane Pereira Moreira
Presidente da COPEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2009.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

DATA DE ABERTURA: 23 DE JANEIRO DE 2.009.

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Wanderley - BA comunica a quem
interessar possa que estará recebendo Propostas para a
aquisição de medicamentos, através do processo de
licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2009, até
às 15h00min da data acima.

Os interessados poderão obter informações e/ou adquirir
o Edital na sede da Prefeitura Municipal de Wanderley -
BA, localizada na Avenida JK nº 80 - Centro, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, das 07h00minh às
13h00minh, até o dia 20.01.2009.

Wanderley - BA, 06 de janeiro de 2009.
________________________

Sharlane Pereira Moreira
Presidente da COPEL


