ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

DECLARAÇÃO

O Município de Barro Alto/GO, por intermédio de seu Prefeito,
Antônio Luciano Batista de Lucena, brasileiro, casado, portador do CPF
n°111.402.108-31,com os poderes conferidos, informo que esta municipalidade está
tomando todas as providencias necessárias para a Execução das galerias pluviais,
rede de água e rede de energia elétrica no Loteamento Residencial Maria Antônia
Bastos operação n°1040.721-37,OGU 2017 ,de Barro Alto Go. Para isso , já tomamos
as seguintes providências:
a-Concluimos os projetos referentes às obras acima ou seja galerias pluviais, rede de
água e rede de energia elétrica;
b-Já temos em mãos a AVTO n°7281 referente ao projeto aprovado da rede de água
pela SANEAGO e faremos a execução da rede de água com prazo de 60 dias
mediante processo licitatório a iniciar por empreitada global;
c- Já temos em mãos o projeto P79491,já aprovado
pela CELG no
DPNO(Departamento de Serviços Norte) e faremos a rede elétrica com prazo de 60
dias mediante processo licitatório a iniciar por empreitada global;
d- Já adquirimos os tubos de águas pluviais e os materiais necessários mediante o
Pregão n°001/2017, e faremos a execução das referidas galerias em 90 dias por
empreitada parcial de mão de obra.
e- Os recursos para essas obras , serão do Tesouro Municipal e tem a seguinte
dotação orçamentária:
Dotação n°15.452.1100.1.021.4.4.90.51 para a rede de elétrica;
valor aproximado=150.000,00;
Dotação n°17512.1300.1.030.4.490.51 para a rede de água;
Valor aproximado=100.000,00;
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Dotação n° 15.452.1100.1.058.4.490.51 para a rede de galerias pluviais;valor
aproximado=226.000,00
Informo que a coleta de esgoto será no sistema fossa
séptica/sumidouro individuais e serão feitas juntamente com a execução das 70
casas populares em convênio com a AGEHAB, parceria com recursos oriundos da
venda da CELG já disponibilizados pelo governo Estadual ao Município de Barro Alto.

Barro Alto/Go. 24 de outubro de 2017.

________________________________________
ANTÔNIO LUCIANO BATISTA DE LUCENA
Prefeito Municipal de Barro Alto Go.

