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ATO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2020.

Modalidade: Republicação Pregão Presencial/Registro de Preço n° 06/2020. Objeto: Registrar 
Preços para aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões e caçambas, para manutenção 
da frota Municipal. Abertura 19/05/2020, às 08:30hs. Critério: Menor Por Lote. Os interessados 
poderão obter informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: 
(77) 3455 - 1412. 

Caculé, 06 de maio de 2020.
Helder Pereira Prates

Pregoeiro.

ATO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
ATO PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 07/2020 

Modalidade: Republicação Pregão Presencial/Registro de Preço n° 07/2020. Objeto: Registrar 
Preços para Aquisição de óleos lubrificante, graxa, estopa e baterias para manutenção dos 
veículos pertencentes à frota Municipal, conforme especificações do anexo I do edital. Data: 
21/05/2020. Horário: 08:30 horas. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão obter 
informações e/ou Edital na íntegra no site www.governdecacule.ba.gov.br. Fone: (77) 3455 - 
1412.

Caculé, 06 de maio de 2020
Helder Pereira Prates

Pregoeiro.
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OUTROS

CONTRATOS/DISPENSAS

CONTRATO Nº 359-2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS PARA
COBRIR A FUNCIONARIA ANA PORTO NO USF VÁRZEA GRANDE POIS A MESMA ESTÁ ACOMPANHANDO
O ESPOSO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SÃO PAULO, ALÉM DE OUTRAS FUNÇÕES  QUE VIEREM
A SER OBJETO DE ORDENS VERBAIS, CARTAS OU AVISOS, SEGUNDO AS NECESSIDADES DO
CONTRATANTE, DESDE QUE COMPATÍVEIS COM A SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL . CONTRATADO:
PATRICIA SANTOS VIANA . VALOR: 1.045,00. DATA:  01/04/2020 ATÉ 30/04/2020. CACULÉ, 01 DE ABRIL DE
2020.

CONTRATO Nº 360-2020. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE,
COM VISITAS DOMICILIARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE
MUNICÍPIO, NO USF DR. FILINTO ALVES DE BRITO, COBRINDO VAGA DA FUNCIONÁRIA MARIA HELENA
DE SOUZA SANTOS, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DA MESMA, CARGA HORÁRIA
CORRESPONDENTES A 40 HORAS SEMANAIS. CONTRATADO: ANDRÉA PAULA GUEDES DIAS . VALOR:
9.405,00. DATA:  01/04/2020 ATÉ 31/12/2020. CACULÉ, 01 DE ABRIL DE 2020.

DISPENSA Nº 50A-2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO
PREPARO E FORNECIMENTO (EM MARMITEX) AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, COORDENADORES DA
CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19) NESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO : ALEXSANDRO SILVA SANTOS ME . VALOR: 168,00. DATA:  30 (TRINTA) DIAS. CACULÉ, 01
DE ABRIL DE 2020.

DISPENSA Nº 57-2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO TIPO MÁSCARA
HOSPITALAR COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROFISSIONAIS E
VOLUNTÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DURANTE A
CAMPANHA DE COMBATE À PANDEMIA DO (CORONAVIRUS) COVID-19 NO MUNICÍPIO. CONTRATADO :
BRASMÉDICA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA . VALOR: 4.935,00. DATA:  30 (TRINTA) DIAS.
CACULÉ, 01 DE ABRIL DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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DECRETO

Nº 1.562/2020
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MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
16.418.766/0001-20
Decreto  Nº 0000030/2019 
NOVEMBRO / 2019 

DECRETO Nº 0000030/2019, 01 de novembro de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 92.419,50
(noventa e dois mil quatrocentos e dezenove reais  e cinqü  enta
centavos), para os fins que se especifica e da outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas

0300 - PODER EXECUTIVO

2.066 - MANUTENÇÃO OU CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 54.725,76020300Fonte:
31900300000 - Pensões do RPPS e do militar 11.172,64020300Fonte:
31910500000 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor do Militar 24.521,10020300Fonte:

Total do Projeto/Atividade 90.419,50
2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS

33903500000 - Serviços de Consultoria 2.000,00020300Fonte:
Total do Projeto/Atividade 2.000,00

Total da Unidade 92.419,50

Total 92.419,50

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal
No. 4.320/64,

I - Superávit R$ 92.419,50 (noventa e dois mil quatrocentos e dezenove reais  e cinqü  enta  centavos)

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

JONES COELHO DIAS
Prefeito

CPF: 012.003.165-50

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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Condeúba, 07 de Maio de 2020. 

Ofício Secretaria Municipal de Saúde Nº 019 /2020. 

Ao Banco do BrasilGerência – Agência Condeúba 

 O Secretário Municipal de Saúde de Condeúba/BA, Vagney Franklin 

Silveira Pereira, no uso de suas competências atribuídas pela Lei Orgânica 

Municipal, considerando a premente necessidade de representação junto ao 

Banco do Brasil, para ordenação, despesas e recebimento de recursos de 

convênio, vem por meio deste, dar ciência da abertura massificada das contas:  

29.555-8 CONDEUBA COVID ACO e 29.560-4 CONDEUBA COVID EPI, 

ambas na agência 1048-0. 

Na oportunidade indico Melquisedech Alves de Carvalho, 

CPF:071.641.905-00 e RG: 0086569325 SSP/BA como responsável 

juntamente com o Secretário de Saúde deste Município, pela movimentação 

financeira, os quais poderão realizar as seguintes atividades: 

• Movimentação das contas; 

• Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

• Autorização de cobranças;  

• Passar recibo, receber e dar quitação; 

• Solicitar saldos, extratos e comprovantes; 

• Cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 

• Efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico; 

• Efetuar transferência para mesma titularidade;  

•         Encerrar conta. 

Sem mais, subscrevemos reiterando os votos de estima e consideração. 

Vagney Franklin Silveira Pereira 

Secretário Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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DECRETO

N.º 021/2020
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