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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 
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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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Covid-19: Prefeitura de Barreiras amplia vacinação para idosos com 63 anos acima 
nesta sexta, 09

Dando sequência ao processo de imunização contra a Co-
vid-19 no município, a Prefeitura de Barreiras, por meio 
das equipes de vacinação da Secretaria Municipal de Saú-
de, realiza nesta sexta-feira (09), mais uma etapa de vaci-
nação no município. Dessa vez, estão sendo contemplados 
com a primeira dose do imunizante contra o novo corona-
vírus, idosos de 63 anos acima. 
A vacinação acontece em dois pontos de drive-thru, mon-
tados estrategicamente na Praça dos Sentidos (Vila dos 
SAS/Barreirinhas) e Praça Padre Armindo, em frente ao 
Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dona Eva 
Sales, de 63 anos, mora na comunidade Bebedouro e che-
gou bem cedo para tomar a primeira dose da CoronaVac. 
“Graças a Deus chegou a minha vez, orei e esperei muito 
por esse momento. Estou feliz e já contando os dias para 
receber a segunda dose desta vacina que é a nossa única 
esperança”, disse.
Do mesmo sentimento compartilha Luís Barbosa, que 
também mora na zona rural do município. “Moro na co-
munidade São Vicente, quando recebi a noticia ainda on-
tem que seriam vacinados idosos com minha idade, pulei 

de alegria. Cheguei bem cedo e graças a Deus já fui imuni-
zado com a primeira dose, que esse momento chegue para 
todos”, destacou Luís.
Conforme a coordenadora do Programa de Imunização 
de Barreiras (COPIM), Renata Queiroz, a realização das 
vacinas acontecem conforme novas remessas são dispo-
nibilizadas para o município e as pessoas que já tomaram 
a primeira dose devem se atentar para a data da segunda 
dose, que é essencial para o processo de imunização.
“Ontem o município recebeu 680 novas doses do imu-
nizante e nesta sexta-feira já iniciamos a vacinação para 
os idosos com 63 anos acima nos dois pontos de drive. É 
fundamental que quem já tomou a primeira dose se atente 
para a data da vacinação da segunda dose, tomar as duas 
doses é essencial para fechar o ciclo da imunização”, pon-
tuou Renata Queiroz.
Ainda conforme a coordenadora da COPIM, nesta sexta-
-feira e na próxima semana, estão sendo aplicadas a se-
gunda dose da vacina em idosos com 75 anos acima nas 
Unidades de Saúde Emilly Raquel, Centro, e no Centro de 
Saúde Leonídia Ayres, das 08h às 11h30 e das 14h às 17h.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Tabocas 

do Brejo Velho-BA – SINTPUMTABREV, inscrito no CNPJ nº 11.106.656/0001-00, 

no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Estatuto social da entidade art. 43, 

convoca os Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais para 

participarem da ASSEMBLEIA GERAL que acontecerá no dia 12 de junho de 2021, 

no Centro Comunitário Padre Luís Lintner situado à Praça Manoel Messias de Oliveira, 

s/nº, centro nesta cidade, às 8h da manhã em primeira convocação, com a presença 

mínima de 1/3 (um terço) dos filiados com direito a voto e, às 08h30min em segunda 

convocação, com qualquer número de filiados presentes nos termos do estatuto art. 8º, § 

2º, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Eleição para Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal; 

Para concorrer a cargos eletivos o filiado deve preencher as determinações do estatuto 

social da entidade art. 44, 45 e 50, bem como observar o regimento eleitoral que se 

encontram afixado na sede do sindicato situado a Rua Ângelo da Cruz, 276, Centro, 

CEP 47.760-000 - Tabocas do Brejo Velho – Bahia - Tel. (77) 3657-2144. 

Obs: Caso na data da assembleia continue as determinações de isolamento social em 

decorrência da pandemia da Covid-19, a mesma será realizada de forma 

virtual/videoconferência e transmitida em endereço a ser previamente informado, na 

qual os filiados deverão participar e votar por meio de sistema informatizado on-line. 

Tabocas do Brejo Velho-Ba, 07 de abril de 2021. 

 

Giselle Maria Oliveira dos Reis 

Presidente do SINTPUMTABREV 
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PREFEITURA  MUNICIPAL  DA  BARRA 
      Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra – Bahia 

 
 
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL 0017/2021 
PROCESSO ADM Nº. 0046/2021 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 0017/2021; TIPO: Menor Preço Por 
LOTE; OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as 
demandas da Prefeitura da Barra, Estado da Bahia. Credenciamento das 
empresas: dia 22/04/2021 às 9h00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Sala de Licitações, 
da Prefeitura Municipal da Barra, à Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: 
(74) 3662-2101, Barra- Bahia; Local de Retirada do Edital:  na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BARRA - BA, no endereço acima ou no endereço eletrônico 
licitacao@barra.ba.gov.br 
 
 

Barra, Ba 08 de abril de 2021 
 
 
 

EUFRÁSIA JANAINA DE OLIVEIRA CUNHA  
PREGOEIRA 

DECRETO Nº 192/2021 
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