
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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PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/2018  

 
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL   

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – BA, torna público aos 
interessados a alteração do edital de licitação para contratação de empresa para prestar 
serviços de agenciamento, cotação, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e 
fornecimento de bilhetes de transporte aéreo, para atendimento às Secretarias de 
Educação, Assistência Social, Administração, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal 
de Saúde, pertencentes a este Município, conforme especificações e quantitativos descritos 
no Anexo I – Termo de Referência do presente Instrumento Convocatório. 

A redação do item 7.1.2 do instrumento convocatório, passa a ter a seguinte configuração:    

 

7.1.2. A Empresa interessada em participar do certame licitatório deverá apresentar 
obrigatoriamente na sua proposta comercial, o percentual de taxa de administração, não 
superior a 12% (doze por cento),  valor global não superior a R$ 89.600,00 (ointe e nove 
mil e seiscentos reais). O vencedor do certame será o licitante que apresentar 
proposta/lances verbais com o menor valor global.  
 
 
Fica preservada a data de abertura do certame  para o  dia 14 de março de 2018, às 
09h00, estando as licitantes convocadas a retirarem novo edital, junto ao Setor de 
Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal, situado à Praça da Matriz, nº 22, Formosa do 
Rio Preto-BA, mais informações no telefone (77) 3616-2125 ou e-mail 
editais.pmfrp@gmail.com.  
 
 

Formosa do Rio Preto – BA 01 de março de 2018 
Termosires Dias dos Santos Neto  

Prefeito  
 

 

 

 

 


