
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 3.703/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2017 

 
 

AVISO DE ALTERAÇÃO NO EDITAL E DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 
 

O Pregoeiro do município de Formosa do Rio Preto – BA, no uso de suas 
atribuições legais, informa aos interessados que ocorreram as seguintes alterações no 
edital de licitação publica modalidade Pregão Presencial 064/2017 Processo 
Administrativo nº 3.703/2017.  

 
1º) fica facultado ás empresas participantes do certame, a apresentação do item do 
abaixo:   
9.2.4.1.2. Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no 
balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes fórmulas:  

 

2º) O item 6.14 passa ter a nova configuração  

6.14. Caberá à CONTRATANTE providenciar Monitor de Transporte Escolar que deverá fazer o 
acompanhamento e monitoramento dos alunos durante o percurso, sendo este maior de 18 
(dezoito) anos, e que tenha sido atestado como capaz no teste de Aptidão Física e Mental, 
assumindo assim, inteira responsabilidade pelos seus atos.  

 

3º) Conforme preconizou a Decisão do Pedido de Impugnação publicada no Diário Oficial do 
município de Formosa do Rio Preto – BA, no dia 08 de janeiro de 2018, e já retificando a mesma, 
fica designada a data do dia 16/01/2018 ás 09h00 (nove horas) horário local, sessão pública para 
credenciamento e recebimento dos invólucros contendo proposta de preços e documentação de 
habilitação das empresas participantes. Por essa razão, o agendamento de vistoria técnica fica 
prorrogado até o dia 10/01/2018 e a realização das vistorias até o dia 11/01/2018, com horário e 
local de atendimento conforme edital.  

Formosa do Rio Preto – BA, 08 de janeiro de 2018  

 

Manoel Marques da Silva Filho  

Pregoeiro  

 


