
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Cosntituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br
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CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  BBAAIIAANNÓÓPPOOLLIISS  
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 63.078.828/0001-82 
Praça Municipal, 41 – Centro – Baianópolis - BA / CEP: 47.830-000 - Fone/Fax: (77)3617-2345  

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
=================== 

 
 
 
 A Câmara  Municipal de Baianópolis  – BA, comunica que fará realizar na 
Modalidade de Pregão Presencial n.º 002/2013, para a contratação de empresa 
especializada no ramo de concessionaria  para  a aquisição de veículo automotivo zero 
km, motor 1.0 flex , com ar-condicionado de fabrica ,destinado a necessidades da 
Câmara Municipal deste Município. Este Edital esta a disposição na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no período de 12 a 26 de novembro de  2013  , com abertura 
as 08:20hs ,   e poderá ser adquirido o edital através de solicitação por escrito ou 
pessoalmente no horário  das 08:00 às 12:00 horas   . Maiores informações na sala da 
Comissão Permanente de Licitação situada na Praça Municipal ,41 – centro – 
Baianópolis  -BA - Publique-se em 11 de novembro  de 2013. Pregoeiro. 
 
 

 
 

Eraldo Neves de Souza 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro 

 
 


