
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 FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 
CNPJ: 13.654.454.0001-28 

 
 
 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 316/2018 

 
 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA, torna público a alteração do 
Edital de Licitação Pregão Presencial nº 007/2018, em decorrência de aceitação parcial de ato de 
impugnação, ante ao Item 9.2.3 – Qualificação Técnica, que passa a se configurar pela redação 
a seguir: 
 

9.2.3. quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.2.3.1. Comprovação através da apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, atestando que a licitante está apta a realizar o 
objeto desta licitação. 
 
9.2.3.2. Comprovação de possuir em seu quadro, na data de abertura do certame, 
profissional, detentor de certificado de treinamento especializado, que comprove atividade 
relacionada com o objeto desta licitação. (PARA PARTICIPANTES DOS LOTES 01 E 02). 
 
§ Único: A Comprovação de vínculo do profissional com a licitante será feita através de: 
Contrato de Trabalho ou CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); ou 
Em se tratando de Sócio ou Diretor, pelo contrato social em vigor, devidamente registrado 
no órgão competente. 
 
9.2.3.3. Alvará da Vigilância Sanitária, expedido pelo domicílio sede do Licitante com 
validade em vigor. (PARA PARTICIPANTES DO LOTE 03). 

 
 

Permanece a data estabelecida ao certame uma vez que as referidas alterações não afetam a 
formulação das propostas, conforme estabelece o § 4º do Art. 21 da Lei 8.666/93. 

 
 
 

Termosires Dias dos Santos Neto 

Prefeito Municipal 

21 de fevereiro de 2018 
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