
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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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
CEP: 47150-000      CNPJ: 13.880.711/0001-40 
 
Praça da Bandeira, nº 35 – Centro – Fone/Fax:(77) 3625-1313 – Santa Rita de Cássia–Ba CEP: 47.150-000 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna pública para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço/menor lance, tendo como objeto a contratação de empresa especializada que mantenha 
linha regular de ônibus intermunicipal/interestadual para prestação de serviços de emissão de 
bilhetes de passagens rodoviárias, para atender as demandas das Secretarias Municipais e seus 
respectivos setores; Data: 13 de março de 2018, às 09h:00min, horário de Brasília/DF. Local: 
Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, nº 35, em Santa Rita 
de Cássia-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço citado. Outras 
informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna pública para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço/menor lance, tendo como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de hospedagem (Casa de Apoio) para pessoas deste município em tratamento de saúde 
na Capital (Salvador-BA) em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rita de 
Cássia/BA; Data: 14 de março de 2018, às 09h:00min, horário de Brasília/DF. Local: Setor de 
Licitações, no prédio da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, nº 35, em Santa Rita de 
Cássia-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido gratuitamente no endereço citado. Outras 
informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313. 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (BA) torna pública para conhecimento dos 
interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo menor 
preço/menor lance, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para execução de 
serviços de digitalização, indexação, preparação documental e gerenciamento de documentos 
dos processos administrativos dos setores de licitação, contabilidade e de todas as Secretarias 
deste Município de Santa Rita de Cássia/ BA, com equipamento da contratada; Data: 15 de 
março de 2018, às 09h:00min, horário de Brasília/DF. Local: Setor de Licitações, no prédio da 
Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, nº 35, em Santa Rita de Cássia-BA. Cópia deste Edital 
poderá ser obtido gratuitamente no endereço citado. Outras informações pelo fone/fax (77) 
3625-1010/1313. 

 
João Francisco Pereira Neves da Silva 

Pregoeiro 
28 de fevereiro de 2018. 

 
 


