
 

1 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020 

 

 

A Prefeitura Municipal de Barreiras- Bahia, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, §4º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, 

CONVOCA os munícipes, Câmara de Vereadores e entidades civis organizadas a participarem de Audiência Pública Eletrônica  para avaliação das 

metas fiscais do 2º quadrimestre de 2020 no dia 30/09/2020. 

Esta Audiência visa demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do 2º quadrimestre de 2020, assim como avaliar o cumprimento 

das metas fiscais previamente estabelecidas para o Município. Os números são originários do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e 

Relatório de Gestão Fiscal, publicados bimestralmente e quadrimestralmente no Diário Oficial do Município, em cumprimento ao disposto na Lei 

Complementar nº 101/2000. 

Considerando a pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e a proibição de realização de eventos com aglomeração de pessoas, o Poder Executivo 

decidiu resguardar a participação popular no processo de avaliação das metas fiscais do 2º quadrimestre, por meio de audiência pública eletrônica. 

Será disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal, endereço abaixo informado, o “vídeo” da audiência pública, contendo os dados e 

avaliações das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2020. As dúvidas e esclarecimentos poderão ser feitas por meio de envio de e-mail para o 

endereço disponibilizado, fazendo constar no titulo do e-mail “ AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE DE 2020”: 

A Audiência será realizada por meio das seguintes ferramentas online: 

 

I – Vídeo disponivel no site abaixo:  

          Acessar o site www.barreiras.ba.gov.br  

 

 

 

II – Envio de duvidas por e-mail 

E-mail institucional: transparencia@barreiras.ba.gov.br 

 

 

 

Barreiras – Bahia, 25 de Setembro de 2020. 

 

                                                             

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO 

Prefeito Municipal 

 

 

http://www.barreiras.ba.gov.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 004/2020 

Extrato de Edital de Licitação Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA  do tipo  Menor Preço Global. 

Objetivando a Contratação de pessoas jurídicas especializada em construção civil para a Revitalização Urbanística da região do Centro Histórico  de 

Barreiras/BA.  

Abertura: Dia 04 de novembro de 2020  , às 09:00 hs , Na Sala da Comissão Permanente de Licitação situada no Prédio Sede da Prefeitura Municipal 

de Barreiras situado à Rua Edgard de Deus Pitta nº 914 , Loteamento Aratu , Barreiras /BA CEP  47.803.914, Este Edital esta a disposição no Site:  

www.barreiras.ba.gov.br/transparencia licitacoes , qualquer dúvida a ser tirada no horário das 08:00 às 12:00 horas de segunda a sexta-feira ,   

Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação no endereço acima 

 

Publique-se em  25 de setembro de 2020. 

 

Edilson Xavier Neves 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

 

 

 

 


