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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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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2200 
 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Baianópolis no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 
no art. 49 da Lei Federal no 8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0010/2017. P.A. Nº 127/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota operacional deste Município de Baianópolis, 
tornando sem efeito todos os atos a ele direta ou indiretamente relacionados, em virtude de da existência 
de incongruência nos anexos do Edital determinando ainda a abertura de novo processo licitatório. 
Baianópolis, 05 de Abril de 2017. JANDIRA SOARES DA SILVA XAVIER, prefeita municipal. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2200 
 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 

A Prefeita Municipal de Baianópolis no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto 
no art. 49 da Lei Federal no 8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 0010/2017. P.A. Nº 127/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota operacional deste Município de Baianópolis, 
tornando sem efeito todos os atos a ele direta ou indiretamente relacionados, em virtude de da existência 
de incongruência nos anexos do Edital determinando ainda a abertura de novo processo licitatório. 
Baianópolis, 05 de Abril de 2017. JANDIRA SOARES DA SILVA XAVIER, prefeita municipal. 

 

 


