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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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Reunião da Comissão Especial ajusta detalhes para início da atualização nos cadastros que 
definirá beneficiários do Programa Auxílio Barreiras para todos

Os detalhes para início da atualização no cadastra-
mento das pessoas que serão contempladas pelo 
Programa Auxílio Barreiras para todos, da Prefeitu-
ra de Barreiras, foram discutidos durante reunião, 
entre representantes da Comissão Especial, criada 
para gerenciar as ações do programa.  O vice-pre-
feito Emerson Cardoso e a secretária de Assistên-
cia Social, Karlúcia Macêdo conduziram os traba-
lhos, que, dentre outras ações, avaliaram o sistema 
de cadastramento e o formulário que será utilizado.
O Programa “Auxílio Barreiras para todos: aco-
lher pessoas é promover cidadania” foi lançado pelo 
prefeito Zito Barbosa no dia 31 de março passado, 
que foi aprovado pela Câmara Municipal, transfor-
mou-se na Lei n° 1.470, com objetivo de garantir 
a disponibilidade de uma renda mínima às famí-
lias que estão inseridas nos segmentos mais afeta-

dos pela pandemia do Coronavírus no município.
No Diário Oficial de sexta-feira, 09 de abril, foi pu-
blicado o Decreto nº 110, que estabeleceu a defi-
nição de famílias vulneráveis já cadastrados pe-
los Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS), que terão seus cadastros validados para 
fins de benefícios do Programa. A integra do De-
creto pode ser conferido no link: https://www.bar-
reiras.ba.gov.br/diario/pdf/2021/diario3415.pdd.
Agora, a Comissão Especial se debruça para deixar 
tudo pronto e anunciar as datas de início da atuali-
zação nos cadastros e inserção dos dados bancários 
para aqueles que serão beneficiados, conforme lista 
que será publicada no Diário Oficial do Município.  
“Nesse momento estamos trabalhando de forma in-
tensa na atualização dos cadastros para que possamos 
alcançar o maior número possível de pessoas em si-
tuação de vulnerabidade social. Findando essa etapa 
divulgaremos no diário oficial a lista dos beneficiados 
para que possam entrar no site da prefeitura e solici-
tar o recurso” disse o vice-prefeito, Emerson Cardoso.
O benefício será pago em quatro parcelas de R$ 200 
durante os meses de abril, maio, junho e julho, al-
cançando mais de cinco mil famílias de feirantes, 
mototaxistas, produtores culturais, garçons, am-
bulantes, taxistas, recicladores, motoristas de vans 
escolares e famílias vulneráveis cadastrados pelos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
CNPJ:13.654.447/0001-26 

 

______________________________________________________________________ 
Praça Municipal, s/n, centro – Catolândia – Bahia – CEP: 47.818-000 

Telefone: (77) 3619-2030 

 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

A Comissão Permanente de Licitação torna público a prorrogação por mais 05 (cinco) dias úteis do prazo de entrega 

das Certidões Fiscais e Trabalhistas das empresas e pessoas físicas que participaram do Chamamento Público Nº  

01/2021, conforme possibilidade exposta em Ata Publicada no dia 06 de  Abril de 2021, findando o prazo no dia 20 

de Abril de 2021 as 12:00 horas. AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93. Catolândia, em 13 de Abril de 2021. 

GÉSSICA VIANA BARBOSA. Presidente da CPL, Portaria Nº 005/2021. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 009/2021 

 

 

A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, torna público que 

será realizada Sessão Pública para recebimento de propostas para a contratação de empresa 

especializada na Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Suporte 

Administrativo, que compreenderá, além do fornecimento dos postos de serviços, os 

materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de jardinagem, nas 

dependências da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. Data: 

29/04/2021, às 08:30 h. O edital está disponível através do link 

https://portaldatransparencia.cmlem.ba.gov.br/licitacoes/, podendo também ser solicitado de 

segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 no Setor de Licitações, assim como através do e-mail 

licitação@cmlem.ba.gov.br. Luís Eduardo Magalhães – BA, 13 de abril de 2021. SABRINI 

GONÇALVES CAMPOS – Pregoeira Oficial. 
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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 0018/2021 
PROCESSO ADM Nº. 0047/2021 

 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 00018/2021; TIPO: Menor Preço 
Global; OBJETO: Aquisição de Kits para detecção qualitativa de Antígeno 
especifico da SRS-COV-2 por Imune ensaio Cromatográfico rápido, em amostra 
de esfregaço nasofaringe humano para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município da Barra – Estado da Bahia. Credenciamento das 
empresas: dia 27/04/2021 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 – 13 de abril de 2021 
 
 
 

EUFRÁSIA JANAINA DE OLIVEIRA CUNHA  
PREGOEIRA 

DECRETO Nº 192/2021 
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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 

 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os interessados que realizará 
a seguinte Licitação: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de confecção e 
impressão de material gráfico e Comunicação Visual para atender as necessidades das secretarias de Administração e Finanças, 
Secretaria de Educação, e Fundo Municipal de Saúde do município de Brejolândia/BA, de acordo com os Anexos I e II do edital PE nº 
004/2021. Recebimento das propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br – Abertura das propostas dia 26.04.2021, às 8:00 
horas, no site www.bll.org.br, início da disputa dia 26.04.2021 às 9:00 horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontra 
disponível na íntegra no endereço eletrônico acima descrito. 
Os interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos, juntamente com o termo de referência, na página do Diário Oficial do 
Município, no endereço eletrônico www.brejolandia.ba.gov.br. Informações site www.bll.org.br, Telefone (41) 3097-4646 e/ou 
3097-4600, cpl.pmb.ba@gmail.com. Brejolândia/Ba, 12 de abril de 2021 - Gelson C. dos Santos – Pregoeiro. 
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