
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 MANSIDÃO – ESTADO DA BAHIA 
AV. LIDIO FCO DE SOUZA, S/Nº -CENTRO 

CNPJ: 42.752.774/0001-19 
FONE-FAX-(77)-3641-2205 – CEP: 47.160-000 

 
 
ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 004/2018 – PROC. ADM. nº. 
022/2018 - OBJETO: 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 – EMPRESA VENCEDORA: STATUS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP, CNPJ º 
09.408.031/0001-50, vencedora com valor global de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) – 
Tatiane Pereira da Rocha - Pregoeira - Mansidão/BA, 18 de junho de 2018. 
 
 
ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 004/2018 – PROC. ADM. nº. 
022/2018 - OBJETO: 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 – EMPRESA VENCEDORA: STATUS 
CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP, CNPJ º 
09.408.031/0001-50, vencedora com valor global de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) – 
Eritania da Silva Santos - Presidente da Câmara - Mansidão/BA, 20 de junho de 2018. 
 
 
 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO  
 
 
Processo Administrativo Nº 022/2018 – Pregão Presencial Nº 004/2018 – Órgão: Câmara 
Municipal de Mansidão/Bahia – Objeto: 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- Empresa Contratada: 
STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-
EPP, CNPJ º 09.408.031/0001-50 - Contrato nº 020/2018 – Data Assinatura 20/06/2018 – 
Vigência: 31 de dezembro de 2018 – Eritania da Silva Santos - Presidente da Câmara - 
Mansidão/BA, 20 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 


