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• Aviso De Reabertura De Licitação Pregão Presencial 002/2020 Contratação de empresapara aquisição de materiais de expediente e
limpeza, para atender as secretarias municipais.
• Ata da Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre
do ano de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CNPJ Nº. 14.147.946/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 002/2020

O Município de Itajuípe, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, designado
peloDecreto nº 008/2020, torna público a todos os interessados que, a licitação Pregão
Presencial nº 005/2020destinada CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,ocorreráa reabertura no
dia 05 demarço, às 10:00 horas para continuidade do certame. Outras informações poderão
ser obtidas diretamente no departamento de licitações do município e/ou no por e-mail:
licitaitajuipe@hotmail.com, ou através do telefone 73-3238-1712 Itajuípe03/03/2020.

Charles Oliveira dos Santos
Presidente da CPL
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Atas
Ata da Audiência Pública para Prestação de Contas relativas ao 3º
Quadrimestre de 2019, realizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de
2020, às dezesseis horas. Realizou a apresentação o representante da Visão
Consultoria, Cleomir Primo Santana, que apresentou o relatório quadrimestral
referente ao ano de 2019. Iniciando as apresentações, Cleomir apresentou a
base legal para a realização desta apresentação, conforme a Lei
Complementar nº 101/2000 e a Lei Complementar nº 131/2009. Estiveram
presentes a esta Prestação de Contas membros da sociedade civil,
conselheiros, secretários municipais, membros do governo e comunidade em
geral. Seguindo com a apresentação, Cleomir apresentou os dados referentes
às contas do terceiro quadrimestre de 2019, avaliando o cumprimento das
metas estabelecidas nas Leis. Começando pela Receita, apresentou a previsão
de receita para o período do exercício de 2019, cumprindo 98,98% da
arrecadação, ficando em R$ 51.911.285,27 (Cinquenta e um milhões,
novecentos e onze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete
centavos). De despesas fixadas nas dotações, de 49 milhões, foram
executados R$ 48.238.746,85 (Quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e oito
mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), dentre
pessoal, encargos, juros, dívidas e outras despesas. Quanto à receita corrente
Líquida, arrecadou-se 46.882.901,03 (Quarenta e seis milhões, oitocentos e
oitenta e dois mil, novecentos e um reais e três centavos). Quanto às despesas
com Educação, dentro da aplicação de 25% de investimentos em educação,
Itajuípe aplicou 25,77%, um pouco a mais do que está previsto no limite mínimo
constitucional, com total em 16.609.389,19 (dezesseis milhões, seiscentos e
nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Quanto ao
FUNDEB, 14.183.582,97, arrecadação, com aplicação de 60,61 para o
pagamento dos professores, cumprindo o estabelecido no limite mínimo.
Quanto às despesas com Saúde, referente ao investimento mínimo de 15%
com a saúde, foi aplicado 15,55 %, aplicando 14.183.582,97, aplicando um
pouco mais do mínimo exigido na lei. Quanto ao índice de Despesas com
Pessoal, com o limite legal de 54% e prudencial de 51%, Itajuípe aplicou
59,88% em gastos com pessoal, com gastos no valor de R$ 28.073.382,71
para o exercício de 2019. Concluindo a apresentação, Cleomir apresenta os
endereços eletrônicos com informações públicas dos dados apresentados, site
oficial do município, site do Tribunal de Contas do Município e E-TCM.
Também informou que as contas do Município referentes ao Exercício de 2018,
ficarão disponíveis no site em questão por até sessenta dias. Sem mais a
tratar, a apresentação foi encerrada.
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