
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 
  
 
O Município de São Félix do Coribe, torna público abertura das seguintes licitações: 
 
Pregão Presencial Edital n.º058/2017 - Objeto: aquisição de manilhas, locação, equipamentos, e 
implementos da construção civil - abertura dia 04.12.2017, às 9:00hs - Mais informações na Prefeitura de 
São Félix do Coribe - no período de 22.11.2017 a 04.12.2017. 
 
Pregão Presencial Edital n.º059/2017 - Objeto: aquisição de materiais esportivos diversos - abertura: dia 
04.12.2017, às 15:00hs – Mais informações na Prefeitura de São Félix do Coribe - no período de 
22.11.2017 a 04.12.2017. 
 
Pregão Presencial Edital n.º060/2017 – Objeto: serviços de serralharia diversos - abertura, 05.12.2017, às 
9:00hs. Mais informações na Prefeitura de São Félix do Coribe - no período de 22.11.2017 a 05.12.2017, 
fone: (77) 3491-2921 - Benjamin Pregoeiro. 
 
Os Editais de Licitações Pregões Presenciais n°s 058/2017, 059/2017 e 060/2017 estão disponíveis para 
download no Portal da Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe-Ba, no Link: 
http://saofelixdocoribe.ba.gov.br/publicacoes/licitacoes  
 

 

         

 

 

 

 

LICITAÇÕES 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A727-C5A6-A9FA-38EE.


