
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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A V I S O DE LICITAÇÃO 
 

 
A CAMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, torna público aos interessados que fará realizar a 

Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 004/2018, para a contratação de empresa 

especializada para a realização dos serviços de organização, elaboração e realização de concurso 

público, para provimento de cargos do quadro efetivo destinado ao provimento de vagas, de 

níveis fundamental, médio e superior do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Mansidão-

BA, com a efetivação de inscrições, preparação e aplicação das provas, elaboração da lista de 

classificação geral de candidatos, bem como promoção dos atos necessários à referida seleção, 

abertura da cessão dia 15 de junho de 2018 às 09h00min. na sala da Comissão Permanente de 

Licitação, Av. Lidio Fco de Souza, s/n - Centro  - Mansidão – BA - Tatiane Pereira da Rocha – 

Pregoeira. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


