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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 RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 540/2016 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves(BA) torna público aos interessados e à 
população em geral que realizará licitação pública, modalidade Pregão Eletrônico, no dia 29 de 
julho de 2016, tendo como objeto a contratação de empresa(s) para fornecimento de 
equipamentos, utensílios, aparelhos médico-hospitalares, móveis, equipamentos de informática e 
eletrodomésticos destinados ao Hospital Municipal Dr. Herculano Faria Neto na Sede deste 
Município, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº. 
11246.331000/1140-01 deste Município junto ao Ministério da Saúde. Cópia do Edital e 
melhores informações poderão ser obtidas pessoalmente no Setor de Licitações e Contratos, na 
Secretaria de Administração e Finanças, no prédio desta Prefeitura Municipal, na Praça 
Municipal, nº. 27, nesta cidade de Riachão das Neves(BA), ou pelo telefone (77)3624 2136, ou 
pelo correio eletrônico rnlicita@hotmail.com, de 2a a 6a-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00 horas, ou no site “www.bllcompras.org.br”, da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil-
BLL, a partir da publicação deste.

Riachão das Neves(BA), 11 de julho de 2016.

DIEGO JÚNIO PAULINO SILVA
Pregoeiro


