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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 CRISTÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 30 de Abril de
2021, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de instituição financeira pública ou
privada, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços bancários na operacionalização
da folha de pagamento, bem como processamento e gerenciamento de créditos dos agentes públicos e servidores públicos
em geral do Município de Cristópolis – BA. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site:
www.cristopolis.ba.gov.br.
Cristópolis – Ba, 16 de Abril de 2021.
Alex da Silva Rabelo
Pregoeiro.
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