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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Serra Dourada
  CNPJ. 14.222.277/0001-73

Rua Maria Mendes da Silva, 612 – cep 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia.

DECRETO Nº 014/2011 de 07 de abril de 2011.

“Anula o procedimento licitatório objeto do Pregão Presencial nº 014PP/2011 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a controvérsia estabelecida em torno do procedimento licitatório relacionado com o Pregão Pre-
sencial nº 014PP/2011;

Considerando as significativas diferenças de valores entre as propostas apresentadas até o momento da suspen-
são da sessão;

Considerando que o critério de julgamento foi o de menor preço por lote;

Considerando a necessidade de preservar, ao mesmo tempo, a legalidade, a transparência e o interesse público.

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulado todo o procedimento licitatório objeto do Edital de Pregão Presencial nº 044PP/2011, de 22
de março de 2011.

Art. 2º - Proceda-se à realização de nova licitação, com a estrita observância do disposto na Lei nº 8.666/93.

Art. 3º - Este Decreto entra e vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra Dourada – Bahia, 07 de abril de 2011.
CUMPRE-SE, PUBLIQUE-SE,
Enilson Fagundes Camelo

Prefeito


