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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 MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA)
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020
AVISO DE ADIAMENTO
O Presidente da CPL do Município de Santa Rita de Cássia no uso de suas atribuições legais e em consonância com o
que determina o Decreto Municipal n.º 107, de 23 de Março de 2020, comunica aos interessados e a população em
geral que a sessão para publicação do resultado da análise da documentação e divulgação dos habilitados na
Chamada Pública n.º 001/2020 que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do
empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
marcada anteriormente para o dia 23 de março de 2020, às 09h:00min será adiada para o dia 06 de abril de 2020,
às 09h:00min, no Auditório Municipal Eunápio Correia Rocha Neto deste Município, situado à Travessa Professora
Helena
Figueira,
s/nº,
no
prédio
desta
Prefeitura
Municipal.
Outras
informações:
http://santaritadecassia.ba.gov.br/.
DECIO BONFIM DE CARVALHO
Presidente da CPL
23 de março de 2020
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