
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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COMUNICADO/RETIFICAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia tornou público, no dia 
21/03/2019, o Edital: Pregão Presencial nº 005/2019 – Objeto: Contratação 
de empresa especializada em serviços de lançamentos de dados mensais, 
com manutenção, treinamento e acompanhamento do SIGA - Sistema 
Integrado de Gestão e Auditoria do TCM-BA, através das publicações do 
resumo do Edital, no Diário Oficial da União – DOU, no Diário Oficial dos 
Municípios – DOEM, no Jornal de grande circulação no Estado (Jornal Tribuna 
da Bahia), Jornal de grande circulação regional (Gazeta do Oeste), com a data 
de recebimento das proposta previsto para o dia 02/04/2019, todavia, o edital 
disponibilizado na integra no site da Prefeitura, cita-se como data de abertura o 
dia 03/04/2019; Deste forma observado o equívoco, o Pregoeiro e equipe, 
considera a data 03/04/2019, às 09:00hs, para o recebimento e abertura das 
propostas, e, assim RETIFICA as publicações acima mencionadas, deixando 
ciente todos os interessados. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 25 de março de 
2019. Joaquim José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
 


