
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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DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 

 

A Presidência da Câmara Municipal da Barra, Estado da Bahia, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente as 
Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como demais legislações 
aplicáveis. 

Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e no 
encerramento dos procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância. 

Considerando as razões transcritas no Relatório de Análise nº 001/2019 do 
Controlador Interno deste Legislativo. 

DECLARA FRACASSADO, em todos os seus termos o certame Licitatório 
em epígrafe, relativo ao Processo Administrativo nº 43/2019, Pregão 
Presencial nº 005/2019, que tem como objeto: A aquisição de 
microcomputadores desktop, notebooks, impressoras, monitores 
equipamentos e suprimentos de informática para atender às 
necessidades da Câmara de vereadores da Barra, Estado da Bahia. 

 

Barra-BA, em 01 de outubro de 2019. 

 

 

ROMEU BATISTA PINTO JUNIOR 
PRESIDENTE 


