
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 Constituição 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.

Ano XI  Nº 3051     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    07 de fevereiro de 2017

          Câmara Municipal de Barreiras 
          ESTADO DA BAHIA 

          CNPJ 16.256.893/0001-70 
 
 

Avenida Clériston Andrade Nº 1.353 - Bairro São Miguel - Fone (77) 3611-9600 - Fax (77) 3611-9628 - CEP 47800-000 - Barreiras - BA  
 

 
 

 
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ: 16.256.893/0001-70 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

CONVITE Nº 001/2017. 
 
A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS – Estado da Bahia, faz saber que estará recebendo Proposta de 
Preços, Documentação de Habilitação e procedendo ao julgamento em 14.02.2017, às 09h00min, com o objetivo de 
contratar empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção corretiva no sistema de telefonia fixa, 
com fornecimento de peças. Empresas não convidadas, que pretender participar do certame deverá retirar o Edital e 
Anexos com a Comissão Permanente de Licitação (COPEL), na sala de Licitação sita a Av. Cleriston Andrade nº 
1.353 – São Miguel – Barreiras (BA), manifestando seu interesse POR ESCRITO com antecedência de 24 (vinte e 
quatro) horas antes da abertura dos envelopes, apresentando os documentos solicitados no Item 7.1 do Edital. 
Informações com a COPEL até o segundo dia que antecede a abertura dos envelopes. 
Barreiras (BA), 07 de fevereiro de 2.017 – Nobres Almeida Silva dos Santos – Presidente da CPL.  
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