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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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AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.648/2017  
 
 

             A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, torna público, a 
licitação modalidade: Tomada de Preços nº 006/2017 – Processo 
Administrativo nº 1.648/2017, objetivando a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços  topográficos de levantamento 
planialtimétrico, locação de obras de construção civil, pontes, bueiros, 
obras de arte, rede de água, esgotamento sanitário, águas pluviais, 
locação de ruas, praças, estradas vicinais para pavimentação asfáltica e 
em bloquete, todos com apresentação de projetos topográficos no 
formato DWG (AutoCad), A-1 e A-0, em escala adequada, impressos em 02 
vias, acompanhados de arquivo digital, para atender as demandas do 
Município de Formosa do Rio Preto, através da Secretaria de 
Infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento. Tipo menor preço global. 
Data da Sessão: 21 de agosto de 2017, às 09:00 H (horário de Brasília). 
Local: Sala de reuniões, do prédio da Prefeitura Municipal, situado à Praça da 
Matriz, nº 22, Formosa do Rio Preto-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido 
no endereço citado. Outras informações poderão ser adquiridas pelo 
telefone/fax (77) 3616-2121-2125. 
 
 
Washington Alves da Silva Oliveira   
Presidente da Comissão de Licitações  
03 de agosto de 2017. 
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