DECRETO Nº 12, DE 15 DE JANEIRO DE 2018.

“Institui Troféus carnavalescos: Troféu Agnaldo Pereira, no circuito Agnaldo Pereira e Troféu Lélia Rocha, no circuito Zé de Hermes”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município de Barreiras – BA,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o Troféu Agnaldo Pereira, no circuito Agnaldo Pereira, que tem por objetivo premiar as categorias de abadá mais bonito, bloco
mais organizado na avenida, bloco de carnaval mais animado e melhor atração de bloco, no período do carnaval, por votação popular, a ser entregue
aos vencedores em evento posterior.
Art. 2º Fica instituído o Troféu Lélia Rocha, no circuito Zé de Hermes, que tem por objetivo premiar as categorias de bloco com a fantasia mais original,
bloco de carnaval revelação, bloco de carnaval mais animado e melhor música de bloco, no período do carnaval, por votação popular, a ser entregue
aos vencedores em evento posterior.
Art. 3º Demais disposições acerca dos Troféus serão divulgadas oficialmente à população no site da Prefeitura Municipal de Barreiras.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito em 15 de janeiro de 2018.
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2016
O extrato do Contrato Nº 164/2016, Proc. Adm. N° 2027/2017, Pregão Presencial n° 040/2016, publicado em 22 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre a Prorrogação contratual da empresa NOBRE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - ME, empresa especializada em serviços de
agenciamento de passagens intermunicipais, interestaduais e internacionais do tipo rodoviárias e aéreas, hospedagem, com café da manhã, em
estabelecimentos do município e fora dele em redes hoteleiras nacionais e internacionais, translado e locação de veículos em locadoras nacionais e
internacionais destinadas ao Fundo Municipal de Saúde Barreiras/BA, publicado no Diário Oficial do Município de Barreiras Bahia, necessita, por lapso
de digitação, da seguinte correção:
Onde se lê: (...) Valor Global.: R$ 189.785,73 (...).
Leia-se: (...) Valor Global.: R$ 172.975,47 (...).
João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – N° 001/2018
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barreiras/ Bahia, devidamente autorizada pela Portaria N° 361/2017, torna público
para conhecimento dos interessados à SUSPENSÃO do Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico - Nº 001/2018. Objeto: Aquisição de
órteses, próteses, calçados anatômicos, andadores, muletas e bengalas, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, devido a alterações no edital.
Tão logo uma nova data será divulgada. André Avelino de Oliveira Neto – Pregoeiro. Barreiras/Ba, 16 de janeiro de 2018.
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