
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.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70 
 

ALTERAÇÃO DE EDITAL SEM REPOSIÇÃO DE PRAZO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 031/2017 

 
A Pregoeira da Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, torna público que a 

licitação por Pregão Presencial nº. 031/2017, objetivando contratar empresa do ramo para 
aquisição de equipamento de sistema de automação/exibição de programação digital 
(broadcast), foi procedida alteração no Edital ao item 14.3.3 (Documentação relativa à 
qualificação econômico-financeira) que passa a ter a seguinte redação: Certidão 
Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da licitante (caso na certidão não conste prazo de validade, será 
considerada válida por até 60 (sessenta) dias a contar da data da sua expedição). 
Base Legal: art. 21, § 4º da Lei 8.666/93. Informações e esclarecimentos: Tel. (077) 3611-
9627; e-mail licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br; ou na Sede da Câmara Municipal, sito à 
Avenida Clériston Andrade, nº. 1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, nos dias úteis, em 
horário de expediente das 08:00 às 13:00 horas (horário local). 

 
Barreiras/BA, 13 dezembro de 2017. 

 
 
 

TUANY DE VASCONCELOS GOMES 
Pregoeira 

 
 
 


