
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.765/2017 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2017 

        
  

AVISO DA 2ª SESSÃO – SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  
  
 
  

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Formosa do 
Rio Preto - BA, instituída pela Portaria 659/2017, com vistas ao processo 
licitatório em tramitação para contratação de agência de propaganda para a 
prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades 
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a 
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a 
supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao princípio da 
publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas 
ou instituições ou de informar o público em geral. 
 
Em obediência ao subitem 19.3 do Edital, e com fulcro na Lei Federal 
12.232/10 convoca as licitantes participantes da Concorrência n° 004/2017 
para participar da 2ª (SEGUNDA) SESSÃO PÚBLICA a realizar-se dia 27 de 
outubro de 2017, às 09h00 na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de 
Formosa do Rio Preto- BA, com sede na Praça da Matriz nº 22 – Centro.  Mais 
informações poderão ser adquiridas pelos telefones (77) 3616-2112-2125.   

  
 
 

Formosa do Rio Preto – BA, 19 de outubro de 2017  
 

Washington Alves da Silva Oliveira  
Presidente da Comissão de Licitação     


