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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.

Ano XI  Nº 3075     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de março de 2017

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços no transporte de alunos, compreendendo 
estradas vicinais, assentamentos e estradas não pavimentadas da sede e zona rural do Município de Santa Rita de Cássia, 
para o ano letivo de 2017; Tipo: Menor Valor Global (por quilômetro); Data: 16 de março de 2017, às 09h:00min, ho-
rário de Brasília/DF, na Sala do Setor de Licitações e Contratos, no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça da 
Bandeira, nº. 35 - Centro. O edital poderá ser adquirido no Setor de Licitações deste Município, mediante o pagamento 
efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pelo Setor Tributário, no valor de R$ 30,00 
(trinta reais), no endereço acima, ou telefone/fax (77) 3625-1313.

Santa Rita de Cássia/BA, 03 de março de 2017

João Francisco Pereira Neves da Silva
Pregoeiro Oficial


