
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.

Ano XII  Nº 3452   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    15 de março de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA 
CNPJ:  13.654.454/0001-28  

________________________________________________________________________________ 
Praça da Matriz nº 22 – Centro de Formosa do Rio Preto – BA, (77) 3616-2125/2112 – CEP 4799000 

 

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 
 
 

A Prefeitura municipal de Formosa do Rio Preto – BA, através da Secretaria Municipal de 
Saúde, convoca em modo de urgência, empresas especializadas no fornecimento de 
medicamentos de uso específico, para apresentarem orçamento para o produto, conforme 
especificações abaixo:  
 

Item Especificação Quantidade 

1 MEDICAMENTO LANREOTIDA AUTOGEL 120 MG 01 

 

As empresas interessadas deverão enviar proposta para o seguinte endereço eletrônico 
(e-mail) saudefrp@gmail.com Os esclarecimentos e as informações necessárias às 
empresas serão prestados pela Secretária Municipal de Saúde pelo telefone (77) 3616-
2217.  
A apresentação de propostas pressupõe conhecimento de todos os dados e informações 
necessárias ao seu preparo, aceitação das condições estipuladas nessa solicitação de 
cotação de Preço. 
 

INSTRUÇÕES AOS PROPONENTES 
Elaborar uma Carta Proposta em papel timbrado da Empresa, que deverá conter, necessariamente, 
as seguintes informações:  
a) Nome da Empresa Proponente;  
b) Endereço completo, telefone. 
c) Carimbo contendo o número do CNPJ da Empresa;  
d) Nome do Representante Legal da Empresa,  
e) Preço unitário do item solicitado e valor total da proposta; 
f) O prazo de validade da PROPOSTA (em algarismo e por extenso) não poderá ser inferior a 
60 (sessenta) dias consecutivos contados a partir da data limite de entrega da proposta. 
g) Assinatura e rubrica do Representante da Empresa. 
h) Prazo de Entrega: 03 (três) dias após a solicitação.  
i) Local de entrega:  Secretaria Municipal de Saude de Formosa do Rio Preto – BA  
j) Certidões de Negativa de Débitos de regularidade, fiscal, jurídica e trabalhista, bem como 
junto às fazendas municipal, estadual, federal e junto ao FGTS.  
 

 
 

Formosa do Rio Preto – BA, 15 de março de 2018 
 

Thaise Dias Soares 
Secretaria Municipal de Saude 
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