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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

Prefeitura de Barreiras prepara mutirão para entrega de
encaminhamentos do Programa Bolsa Família
Nesse sábado, 13, a Prefeitura de Barreiras realizará o mutirão
de entrega dos encaminhamentos para os novos beneficiados do
Programa Bolsa Família, este documento viabiliza a liberação
dos cartões utilizados no momento do saque do benefício.
“Orientaremos ás pessoas sobre os procedimentos a serem realizados a partir do recebimento do encaminhamento. Convocamos a todos, que compareçam porque esse é um benefício importante e que não deve ser deixado de lado por quem pode dar
uma vida melhor a sua família”, disse a secretária do trabalho e
promoção social Antonia Pedrosa.
Mais de 690 famílias serão atendidas com a realização do mutirão, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção
Social, localizada na Rua Dudu Coité, nº 141, Bairro Jardim Ouro
Branco, das 8:00 às 17:00 horas. A retirada do encaminhamento é
feita com a apresentação dos documentos originais de RG, CPF,
Título de Eleitor, Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento dos Filhos.
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.798.152/0001-23
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014-PMI/BA.
A Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 015/2014-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada em
imunização e controle de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização,
desalojamento de aves e limpeza, desinfecção química e desincrustação de reservatório e caixas de água dos prédios públicos do
município compreendendo as Escolas Municipais, Secretarias, Unidades de Saúde e Poços Tubulares do município de Ibotirama, que será
realizada no dia 22 de dezembro de 2014, às 8:00 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderá ser adquirido
na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00h, pelo telefone (77) 3698-1512. Anderson de Carvalho Lima – Pregoeiro.
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