
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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HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 

 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Mansidão - Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, com  fundamento na Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações: 
 
Homologa o Processo Administrativo nº 026/2017, que instruiu o Pregão Presencial 
nº 002/2017, em consonância com a Decisão proferida pelo Pregoeiro e equipe de 
apoio deste Legislativo Município e o Parecer Jurídico, recomendando a contratação 
com a empresa: RAILANE FERREIRA DE OLIVEIRA  - ME, inscrita no CNPJ/MF sob 
o no 26.813.007/0001-16, vencedora com o valor global de R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil  reais ), para contratação de empresa especializada para serviços de 
terceirização de mão de obra, reforma geral do prédio do legislativo municipal,  
conforme descrições e especificações contidas no Edital de Convocação e na 
proposta de preço da licitante vencedora. 
 
Publique-se e convoque-se para celebração do contrato. 
 
 

Mansidão (BA), 03 de Abril  de 2017. 
 
 
 

Eritânia da Silva Santos 
Presidente 
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