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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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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 762/2018 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 

      

 

A Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, torna público, a licitação 

modalidade: Tomada de Preço nº 002/2018 – Processo administrativo nº 762/2018. Objeto: 

a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em TSD 

(tratamento superficial duplo), com emulsão RR-2C, meio fio em concreto 12x30cm x 1m, 

sarjeta em concreto, identificação de ruas com placa esmaltada, sinalização vertical com 

placa refletiva, sinalização horizontal com tinta retrorefletiva à base de resina acrílica, 

passeio em concreto estrutural fck 12Mpa, largura 1,50m, espessura 6,0cm traço, 1:3:5, 

rampa de acesso aos portadores de necessidades especiais, nos termos do contrato de repasse 

nº 829758/2016/MCIDADES/CAIXA, processo nº 3678.102891106/2016 no intuito de 

atender ás necessidades do municipio de Formosa do Rio Preto – BA. Tipo Menor Preço 

Global. Data da Sessão: 21 de maio de 2018, às 09h00 (horário local) local: Sala de 

reuniões, no prédio da Prefeitura municipal, situado a Praça da Matriz, nº 22, Formosa do 

Rio Preto-BA. Cópia do edital e outras informações poderão ser adquiridos no endereço 

citado. Fone/fax (77) 3616-2112 – 2125.  

   

 

Formosa do Rio Preto – BA, 20 de abril de 2018  

Termosires Dias dos Santos Neto  

Prefeito  


