
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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AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018

O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação públi-
ca, modalidade Tomada de Preços, Empreitada por Preço Global, tipo Menor Preço, tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada no ramo da construção civil para a prestação de serviços na implantação de 42 (quarenta e 
duas) melhorias sanitárias na comunidade de São José, zona rural do Município de Mansidão, conforme especificações 
constantes do anexo I, parte integrante deste Edital. Data: 30 de maio 2018, às 09h:00min; Local: Setor de Licitações, no 
prédio da Prefeitura, situado à Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, em Mansidão - BA. Cópia deste Edital poderá ser 
obtido no endereço citado, mediante o pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta reais) efetuado através de DAM emitido pelo 
Setor de Tributos. Outras informações pelo fone/fax (77) 3641-2118.

Juscelio Americo Nunes da Rocha 
Presidente da CPL

14 de maio de 2018.

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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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 MANSIDÃO – BAHIA       

 CNPJ: 13.348.529/0001-42 
  
 
 

 

Rua Capitão Manoel Remígio, 80 – Centro –Mansidão - Bahia CEP: 47.160-000  
Fone/Fax: (77) 36412118- E-mail- pmmansidao@hotmail.com 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 057/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 

 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito do Município de Mansidão/BA no uso de suas atribuições legais COMUNICA ao público 
em geral, em especial aos interessados a revogação do certame em epígrafe, com base na previsão legal 
contida no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de forma parcelada de 
medicamentos, materiais do laboratório, material descartáveis, produtos odontológicos, medicamentos 
farmácia básica e medicamentos SAMU para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste município. Considerando o Parecer Jurídico a Autoridade Competente decidiu pela 
REVOGAÇÃO da licitação acima mencionada e oportunamente providenciará a publicação de nova 
data para realização do certame. O inteiro teor da Ata, do Parecer Jurídico, bem como de todo o 
Processo Administrativo encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura 
Municipal situado à Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, Centro, CEP nº 47.160- 000, Mansidão/BA. 

 
Mansidão/BA, 03 de maio de 2018. 

 
Ney Borges de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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Rua Capitão Manoel Remígio, 80 – Centro –Mansidão - Bahia CEP: 47.160-000  
Fone/Fax: (77) 36412118- E-mail- pmmansidao@hotmail.com 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 057/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 

 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 
O Prefeito do Município de Mansidão/BA no uso de suas atribuições legais COMUNICA ao público 
em geral, em especial aos interessados a revogação do certame em epígrafe, com base na previsão legal 
contida no art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, cujo objeto é a aquisição de forma parcelada de 
medicamentos, materiais do laboratório, material descartáveis, produtos odontológicos, medicamentos 
farmácia básica e medicamentos SAMU para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste município. Considerando o Parecer Jurídico a Autoridade Competente decidiu pela 
REVOGAÇÃO da licitação acima mencionada e oportunamente providenciará a publicação de nova 
data para realização do certame. O inteiro teor da Ata, do Parecer Jurídico, bem como de todo o 
Processo Administrativo encontram-se disponíveis no Setor de Licitações, Prédio da Prefeitura 
Municipal situado à Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, Centro, CEP nº 47.160- 000, Mansidão/BA. 

 
Mansidão/BA, 03 de maio de 2018. 

 
Ney Borges de Oliveira 

Prefeito Municipal 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna pública para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública, 
modalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR LOTE tendo como objeto a contratação de empresa para a 
aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do laboratório, materiais descartáveis, produtos odontológicos 
e medicamentos para o SAMU, conforme estabelecido no Anexo I-Termo de Referência. Data: 17 de maio de 2018, às 
09h:00min (horário de Brasília/DF), Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado à Rua Capitão Manoel 
Remígio, nº 80, em Mansidão-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido no endereço citado. Outras informações pelo 
fone/fax (77) 3641-2118. 

CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SENE
Pregoeiro

07 de maio de 2018.


