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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

PROC. ADM. nº 266/2013 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de engenharia na recuperação parcial do canal de 

macrodrenagem do Bairro Santa Luzia, no trecho próximo às ruas Júlio 

Cesar, Santa Luzia e Juazeiro do município de Barreiras, conforme  

especificações constantes no Edital de convocação e seus Anexos. Data 

de abertura: 12 de novembro 2013 - HORÁRIO: 09hs00min - Maiores 

informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na Av. 

Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130 

Barreiras (BA), 24 de outubro 2013. 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Presidente, Decreto nº 021/2013. 

 

 

 

AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2013 

PROC. ADM. nº 258/2013 

 OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 

alimentação escolar, conforme especificações constantes no Edital de 

convocação e seus Anexos. DATA DE RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS dia 05 de novembro 2013 - HORÁRIO: 14hs00min - 

Maiores informações, sede da Prefeitura com a comissão de licitação, na 

Av. Cleriston Andrade, nº 729, centro Barreiras/BA ou (0**77) 3614-7130  

Barreiras (BA), 24 de novembro 2013. 

 

Giltamar Pereira Tavares 

Presidente da COPEL, Decreto nº 021/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXTRATO DE CONVÊNIOS 2013 
CONVÊNIO FMAS Nº 011/2013 

 
 
PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo 

Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE – AMEC- ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO 

MENOR CARENTE, pessoa jurídica de direito privado, de fins não 

lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 01.563.637/0001-59; 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovem o 

atendimento socioassistencial de crianças e/ou jovens em situação de 

risco social e pessoal, beneficiando 20 (vinte) pessoas que são abrigadas 

a instituição em questão, mediante a orientação e acompanhamento do 

primeiro convenente; 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo 

convenente, o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 12 (doze) 

parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, a 

contar do mês de Novembro de 2013 até a data estabelecida como final 

do presente Convênio; 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 18.01 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.021.2.054 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de 

Assistência Social – Recursos Próprios 

Elemento: 3.3.90.43.00 – Subvenções Sociais; 

 

ASSINATURA – 24/10/2013 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua 

assinatura até o dia 31 de Dezembro de 2013, podendo ser alterado e/ou 

prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato 

perfeitamente justificado.  

  
 

 

 


