
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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CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES-BA. 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018. 
A Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães torna público que será realizada licitação para contratação de 
empresa para construção/reforma e ampliação no estacionamento e praça desta Casa Legislativa. Inclui dentre 
outras edificações a parte externa e interna abrangendo o sistema de estacionamento com acessibilidade, 
privado e público, com o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários de acordo com as 
exigências, quantidades e especificações constantes no presente edital e seus anexos. Sessão para recebimento 
dos envelopes de habilitação e proposta de preços dia 13/08/2018 às 08:00hs. O edital estará à disposição dos 
interessados no Setor de Licitação, ou solicitar através do e- mail licitacao@cmlem.ba.gov.br. Quaisquer 
informações pelo tel. (77) 3628-8900, ramal 78. Luís Eduardo Magalhães– Ba, 10 de julho de 2018. Lorena 
Pereira Fagundes Brogliatto – Presidente da CPL. 
 


