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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 IPUPIARA
CNPJ Nº 13.798.384/0001-81

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18PP/2015

A C.P.L. do Município de Ipupiara torna pública e dá ciência aos interessados que se encontra a disposição o Edital de Pregão Presen-
cial nº 18PP/2015, regido pela Lei 10.520/02, objetivando a aquisição de material de limpeza para manutenção de todas as Secretarias 
Municipais e seus referidos setores para ano 2016.   A abertura ocorrerá às 09:00 h, do dia 11/12/2015. Os interessados poderão obter 
o Edital junto a CPL, na sede da Prefeitura, sito à Praça Santos Dumont, 101, Centro, Ipupiara-Ba, no horario das 08:00 às 12:00, ou 
solicitar informações no email: ipupiara-ba@uol.com.br. Iara Novais dos Santos – Pregoeira Municipal.

Aviso de Licitação Pregão Presencial nº 19PP/2015

A C.P.L torna público nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, o Processo Licitatório de Pregão Presencial nº 19PP/2015, objetivando 
a contratação de empresa(s) do ramo para a aquisição de combustíveis diversos, em atendimento a todos os setores da Prefeitura, 
para o exercício de 2016, sendo a abertura ocorrerá às 10:30 horas, do dia 11 de dezembro de 2015, os interessados poderão obter o 
Edital junto a CPL, na sede da Prefeitura, situado à Praça Santos Dumont, 101, centro , Ipupiara-Ba, ou solicitar informações pelo 
email: ipupiara-ba@uol.com.br, no horário de 08:00 as 12:00. Iara Novais Santos- Pregoeira Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20PP/2015

A C.P L do Município de Ipupiara torna pública e dá ciência aos interessados que se encontra a disposição o Edital de Pregão Pre-
sencial nº 20PP/2015, regido pela Lei 10.520/02, objetivando a aquisição de material de expediente para manutenção dos serviços 
diarios das Secretarias Municipais e seus referidos setores e scolas municipais,  para ano de 2016.   A abertura ocorrerá às 14:30 h, do 
dia 11/12/2015. Os interessados poderão obter o Edital junto a CPL, na sede da Prefeitura, sito à Praça Santos Dumont, 101, Centro, 
Ipupiara-Ba, no horario das 08:00 às 12:00, ou solicitar informações no email: ipupiara-ba@uol.com.br. Iara Novais Santos - Prego-
eira Municipal.


