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DECRETO Nº 0163/2015 

Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de licitação – COPEL (2) do Município de Barreiras, e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, senhor Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o disposto no artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93, e 

 

Considerando a necessidade de racionalizar e agilizar os procedimentos administrativos com vistas à aquisição de materiais de consumo, 

permanentes, equipamentos, contratações de obras e serviços; 

 

Considerando o interesse da atual gestão em reduzir custos e aperfeiçoar os mecanismos de controle e eficiência.  

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica criada a Comissão Permanente de Licitação – COPEL (2) para a realização dos procedimentos administrativos destinados à 

contratação de obras e serviços de qualquer natureza, compras de bens de consumo e permanente destinados a utilização no âmbito da Prefeitura 

Municipal de Barreiras, com recursos oriundos de qualquer fonte. 

 

Artigo 2º - Para dar cumprimento ao disposto no artigo 1º deste Decreto, a Comissão Permanente de Licitação – COPEL (2) será composta de um 

Presidente e dois membros titulares com os respectivos suplentes, a seguir designados: 

 

Presidente – Sidney Magalhães dos Santos, matrícula nº 03230 

Primeiro Membro Titular  – Expedito Moreira de Souza, matrícula nº 47027 

Segundo Membro Titular  – Francisca Kátia Bezerra de Araújo, mat.nº 01196 

 

Primeiro suplente – Irenilta Apolonio Castro Souza, matrícula nº 47035 

Segundo suplente – Ivanildo Costa Melo, matrícula nº 01521 

 

Artigo 3º - Fica determinado que na ausência justificada do Presidente desta COPEL (2), o primeiro membro titular poderá substituí-lo 

automaticamente, bem como os membros titulares serão substituídos pelos respectivos suplentes. 

 

Artigo 4º - Os Servidores designados por este Decreto desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos. 

 

Artigo 5º - Fica mantida a Comissão Permanente de Licitação – COPEL, criada pelo Decreto nº 407/2014 com as mesmas atribuições desta comissão, 

que passara a se chamar COPEL (1). 

 

Artigo 6º - Fica determinado também que o presidente da Comissão Permanente de Licitação - COPEL (2), responderá também pelas atribuições 

de PREGOEIRO, e que na ausência justificada deste, o primeiro membro titular poderá substituí-lo automaticamente. 

 

Artigo 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 
 
Publique-se e Registre-se em Livro próprio. 
 
 
 

GABINETE DO PREFEITO - Em 03 de março de 2015 
 
 
 

Antônio Henrique de Souza Moreira 
- Prefeito Municipal – 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 – PROC. ADM. Nº 014/2015 - OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para 

atender o Programa Brasil Alfabetizado do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA 

DE ABERTURA: 16 de março de 2015 - HORÁRIO: 09hs00min. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – PROC. ADM. Nº 022/2015 - OBJETO: Fornecimento de carteiras escolares para 

atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 

Anexos. DATA DE ABERTURA: 16 de março de 2015 - HORÁRIO: 14hs00min. 

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 - OBJETO: Seleção da melhor proposta visando à execução de Serviços de Urbanização, 

Regularização e Integração de Assentamentos Precários dos Bairros Cascalheira e Barreiras II, ambos referentes ao contrato de repasse nº 0233248-

99/2007, celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus 

Anexos. DATA DE ABERTURA: 06 de abril 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a Comissão Permanente de 

Licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (77) 3614-7114 - Giltamar Pereira Tavares – Presidente/Pregoeiro, Decreto nº 406 

e 407/2014 - Barreiras (BA), 03 de março de 2015. 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 – PROC. ADM. nº 036/2015 - OBJETO: Aquisição de grupo gerador destinado ao 

Posto 24 horas no Município de Barreiras, conforme especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. DATA DE ABERTURA: 17 de 

Março 2015 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro 

Barreiras/BA ou (0**77) 3613-8337 – Jean Carlos Alves Luíz – Presidente da COPSEL, Decreto nº 525/2014. Barreiras (BA), 03 de Março 2015.

 

 

 

 

 

 

 


