
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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br
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Município de Serra Dourada 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2013

O Município de Serra Dourada - Estado da Bahia através de sua comissão de pregão nomeada pelo Decreto nº 05/2013, comunica 
aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 016/2013, 
objetivando a aquisição de produtos de higiene pessoal para creche e caps, produtos e utensílios de limpeza, descartáveis e material de 
escritório destinados às secretarias e órgãos do município de Serra Dourada-BA. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para 
o dia 15/07/2013, às 14 h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Serra Dourada. Edital completo encontra-se na sede 
da Prefeitura, sito à Rua Maria Mendes da Silva, 612 - centro – Serra Dourada - Bahia, tel.: 77 3686-2079. Informações e demais atos 
resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.serradourada.ba.io.org.br.Serra 
Dourada - Bahia, 28 de Junho de 2013.Carlos Marques Rodrigues - Pregoeiro


