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GAZETA DO OESTE

Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476

21 de outubro de 2021

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.

Estado da Bahia

Município de Serra Dourada

CNPJ: 14.222.277/0001-73 – Rua Duque de Caxias, s/n – Tel, (77) 3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO:
CHAMADA PÚBLICA nº 003/2021. Objeto: A Prefeitura Municipal de Serra Dourada/Ba, pessoa jurídica de direito
público, com sede à Rua Duque de Caxias s/nº – Centro – Serra Dourada/BA – CEP 47.740-000, inscrita no CNPJ sob
n.º 14.222.277/0001-73, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Senhor Auzenildo Souza Costa, no uso de
suas prerrogativas legais e considerando o disposto no inciso II e III art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020, torna
público para conhecimento dos interessados, que estará realizando Chamada Pública para a entrega de
requerimento para o subsídio para espaços artísticos e culturais, organizados e mantidos por pessoas físicas e
jurídicas (microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais
comunitárias) que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, para o
subsídio previsto no inciso II do art. 2º da Lei Federal nº. 14.017/2020, bem como a entrega de documentos, carta de
interesse, autorização e requerimento, referente ao inciso II e para ações constantes do inciso III, do art. 2º da lei
federal nº. 14.017/2020. O REQUERIMENTO contido no Anexo II do Edital deverá ser entregue na Coordenação
Municipal de Cultura, situada na Rua São Gonçalo Nº 151, Escola Rui Barbosa, de Serra Dourada-Ba, no período de
21/10/2021 a 05/11/2021, das 08h00minh às 12h00minh. Serra Dourada/Ba, 20 de outubro de 2021.
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