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

Gazeta Notícia

PRF de Barreiras deve come-
çar hoje a Operação Padrão na

BR 242

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013 / 2012

O Pregoeiro Oficial da CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – Estado da Bahia torna público que abriu
licitação na modalidade Pregão Presencial, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, instruída pelo Processo Administrativo nº 062/
2012, para fornecimento de 03 quadros legislativos med. 1,50x1,00, com brasoes alto relevo, 09 fotos, moldura de
15cm e proteção de vidro, conforme descrição contidas no Anexo I, do Edital de Convocação, a ser realizada no dia 11 de
julho de 2012, às 10:00 hs, na sede desta Câmara Municipal situada à Praça Dr. Altino Lemos Santiago, Nº 121 – Centro,
Formosa do Rio Preto – Bahia, Sala de Reuniões. Os interessados terão acesso ao Edital e informações adicionais junto à
Comissão Permanente de Licitação - CPL, na sede desta Câmara Municipal das 8:00 às 14:00 hs ou pelo fone (0**77) 3616
– 2430 ou 3616-2860 – Pregoeiro: Rogério Carvalho de Oliveira – Portaria nº 029/2011.


