
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N.º 007/2020 

 
O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a Chamada Pública Nº 007/2020 - Objeto: 
Credenciamento e seleção de  2 (duas)  propostas contendo  um cronograma de apresentações, oficinas, aulas online 
através de  veiculação via internet  da modalidade de arte e dança da cultura tradicional nordestina (quadrilhas), podendo 
incluir apresentação de espetáculos em local aberto, com transmissão de live, mediante pagamento na forma de cachê 
artístico a serem realizadas com  apoio dos recursos destinados ao Município de Cristópolis  mediante execução da Lei Aldir 
Blanc, como uma alternativa de continuidade à difusão cultural fomentada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, conforme valores recebidos mediante Inciso III do art. 2º da Lei nº 14.017, de 29 
de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), Decreto Federal nº 10.464/2020. PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: a partir do dia 27 de 
novembro de 2020 até o dia 09 de Dezembro de 2020. ANÁLISE DOS CREDENCIADOS: 10 de Dezembro de 2020. 
INFORMAÇÕES: O edital poderá ser obtido no site www.cristopolis.ba.gov.br e demais informações junto ao Depto de 
Licitações, localizado na Avenida Major Claro, 160, Centro, Cristópolis-Ba, de segunda e sexta-feira das 08h00 às 13h00 
horas. 
Cristópolis – Ba, 26 de Novembro de 2020.  
 

Alex da Silva Rabelo  
Presidente da CPL. 
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