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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Pregão Presencial 031/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS, através de sua Pregoeira Oficial torna Público a Licitação na MODALIDADE: PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº. 031/2010; TIPO: Menor preço; que realizar-se no dia 09 de Setembro de 2010, as 09:00 horas, na sede da
Prefeitura Municipal de Barreiras cujo Objeto: Aquisição de Créditos homologados na Receita Federal tais como:Letras Financeiras
do Tesouro (LFT), Notas do Tesouro Nacional (NTN) Créditos Judiciais e outros, destinados à quitação de Tributos Federais como:
PIS, COFINS, IR, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, INSS, (patronal e dos segurados) vencidos e vincendos, através de operações realiza-
das com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado nos termos da Lei 10.179/2001, e demais legislações vigentes no
tocante à aquisição dos mencionados créditos, Informações pelo Telefone: (77) 3614-7130, Local de Retirada do Edital: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BARREIRAS, Avenida Clériston Andrade, 729- Centro -Barreiras – BA.

Barreiras, Ba – 25 de Agosto de 2010.

Pollyane de França Klauck
Pregoeira

DECRETO Nº 058, DE 23 DE AGOSTO DE 2010.

“Dispõe sobre a Cessão de Servidor a Junta Comercial
de Barreiras/Bahia, com ônus para o Município de Bar-
reiras”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS - BA, no uso das atri-
buições legais, respaldado no artigo 102, da Lei Municipal n. 617, de 26
de dezembro de 2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica cedido a Junta Comercial de Barreiras/Bahia o
Servidor Juliandro Lima Nogueira, matrícula 10598, lotado na Secre-
taria Municipal de Finanças, concursado como Agente de Tributos I e
admitido em 11.09.2008.

Parágrafo Único - Enquanto durar a cessão, a remuneração, bem
como, os encargos sociais do Servidor continuará a cargo do Municí-
pio de Barreiras.

Art. 2º - Cessado o interesse na disponibilidade do servidor
para a Junta Comercial de Barreiras/Bahia, o mesmo deverá se
apresentar no primeiro dia útil imediato à sua dispensa, indepen-
dentemente de qualquer outra formalidade, podendo referido pra-
zo ser prorrogado, desde que não ultrapasse 10 (dez) dias úteis, a
contar da sua dispensa.

Art. 3º - Este Decreto deverá ser publicado no Diário Oficial do
Município, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Barreiras e
na Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor nesta data, com efeito retroati-
vo para o dia 03.08.2010.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

DECRETO Nº 060, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

“Dispõe sobre a Cessão de Servidora ao Tribunal Regi-
onal Federal da 1ª Região, sem ônus para o Município
de Barreiras”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS/BA, no uso das atri-
buições legais, respaldado no art. 102, da Lei Municipal 617, de 26 de
dezembro de 2003,

DECRETA:

0Art. 1º - Fica cedida ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
a servidora Rayana Alves Brandão, matrícula nº 10.883, lotada na Se-
cretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios,
concursada como Assistente Administrativa I e admitida em 15.12.2008.

Parágrafo Único - Enquanto durar a cessão, a remuneração, bem
como os encargos sociais da Servidora ficará a cargo da Cessionária,
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Art. 2º - Cessada a investidura no cargo a ser exercido na Cessio-
nária, o Servidor deverá se apresentar no primeiro dia útil imediato à
sua exoneração ou dispensa, independentemente de qualquer outra
formalidade, podendo referido prazo ser prorrogado, desde que não
ultrapasse 10 (dez) dias úteis, a contar da sua exoneração ou dispensa.

Art. 3º - A partir da publicação deste decreto, o servidor será exclu-
ído da Folha de Pagamento dos Servidores do Município de Barreiras,
até enquanto durar esta cessão e só será incluída novamente em folha
quando da sua reapresentação, depois de cumpridas as formalidades e
observando-se os prazos previstos no artigo 2°.

Art. 4º - Este Decreto deverá ser publicado no Diário Oficial do
Município e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Barreiras
e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agrone-
gócios.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data e revoga as dispo-
sições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal


