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Santa Inês

Decretos

DECRETO Nº 003/2020, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.

“Decreta ponto facultativo no âmbito da
Administração Pública municipal nos dias 20 e 22
de janeiro de 2020”.

O PREFEITO DO MUNICIPÍO DE SANTA INÊS, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, e ainda:
CONSIDERANDO os eventos festivos relacionados ao Festival de
Cultura de Santa Inês/BA, realizado nos dias de 16, 17, 18, 19, 20 e 21, todos do
mês de janeiro;

CONSIDERANDO que cabe à Administração Municipal incentivar a
participação dos cidadãos locais, inclusive dos servidores públicos, dos eventos
culturais de Santa Inês/BA;

CONSIDERANDO o feriado municipal do dia 21 de janeiro no qual
comemora-se o dia da Padroeira Santa Inês;

CONSIDERANDO que boa parte dos funcionários públicos estarão
envolvidos na realização do Festival de Cultura de Santa Inês;

CONSDERANDO que o Festival de Cultura é o maior evento artísticocultural do Município de Santa Inês/BA, sendo festejo de grande valia para a
cultura local,
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DECRETA:
Art. 1º - DECRETAR ponto facultativo no dia 20 e 22/01 do ano em
curso em todas as repartições públicas, no âmbito da Administração municipal,
sem prejuízos dos serviços essenciais, sobre os quais decidirá o titular dos Órgãos
e entidades.

Parágrafo Único. Os serviços emergenciais de saúde e serviços de
limpeza pública funcionarão normalmente, conforme orientações das Secretarias
respectivas.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 15 de janeiro de 2020.

Hérmeson Novaes Eloi
Prefeito
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Licitações

AVISO DE PRORROGAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS, Estado da Bahia, comunica aos interessados que, em virtude
de ter existido fatos supervenientes, pelo interesse público e para adequação ao fluxo licitatório do
município, Resolve prorrogar a Tomada de Preços nº 008/2019, do tipo MENOR PREÇO, tendo por
objeto contratação de empresa especializada na execução de obra de construção de espaço educativo
rural e urbano, de 06 salas de aula – Padrão FNDE, conforme projeto, memorial descritivo, planilha
orçamentária e demais informações constantes no Edital, que seria realizado em 17/01/2020 às
08h30min para o dia 30/01/2020 às 08h30min. Os demais atos pertinentes a este certame serão
publicados em diário próprio (www.santaines.ba.io.org.br).
Santa Inês, 15 de janeiro de 2020.

Antomar Costa Nascimento
Pregoeiro Oficial.
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