
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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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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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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019 

 
O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a Chamada Pública Nº 001/2019 nos termos da 
Lei 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para 
atender a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino de Cristópolis. Os envelopes serão recebidos no dia 02/05/2019, as 
09:00 horas (horário local), na Secretaria de Administração, situada na Av. Major Claro, 160, Centro, Cristópolis-Ba. 
Informações adicionais na sala da CPL, ou através do site do Diário Oficial do Município: www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 10 de Abril de 2019.  
 

Alex da Silva Rabelo 
Presidente da CPL 

 

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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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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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 10 de Abril de 2019, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  Contratação de empresas especializadas para o Fornecimento parcelado 
de medicamentos, injetáveis e descartáveis e materiais hospitalares, para atender às necessidades da Secretária e do Fundo Municipal 
de Saúde do município de Cristópolis-Ba. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Per-
manente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br e www.bll.
org.br. 
Cristópolis – Ba, 28 de Março de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 003/2019 no dia 10/04/2019 às 09:00h. Tendo como 
Objeto: contratação de empresa para Obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares, na Construção de 41 (quarenta e um) módulos 
sanitários nas zona rural do município de Cristópolis. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser 
adquirido através de solicitação por escrito e pelo site www.cristopolis.ba.gov.br. Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. 
Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 25 de Março de 2019. 

Pablo Carvalho Alves 
Presidente da CPL.

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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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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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 22 de 
março de 2019, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de baterias automotivas para 
atender as demandas da Prefeitura de Cristópolis. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: www.
cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 11 de Março de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 28 de Fevereiro de 
2019, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de empresa para Aquisição de Pneus, Câmara 
de Ar e Protetores, para atender as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Cristópolis. Maiores informações constam no 
edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 
às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 15 de Fevereiro de 2019. 

Márcio Miranda de Souza
Pregoeiro.

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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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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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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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

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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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
CNPJ: 13.655.089/0001-76 

_______________________________________________________________________ 
Avenida Major Claro, nº 160, centro, Cristópolis – Bahia - CEP: 47.950-000 

Fone/fax: (77) 3618-1127 

 

LEI ORDINÁRIA Nº 0286, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 “Ratifica os Decretos Municipais que Dispõe 
sobre a abertura de Credito Adicional 
Suplementar e convalida seus efeitos.” 
 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições previstas no 

inciso III do Art. 145 da Lei Orgânica Municipal,  

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Cristópolis aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica ratificado, autorizado e convalidado os decretos sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar e 

convalida seus efeitos, abaixo: 

 

Decreto nº 013 de 01 de março de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 119.000,00 (cento e 

dezenove mil reais) que especifica e dá outras 

providencias.  

Decreto nº 015 de 01 de abril de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 511.572,50 (quinhentos e 

onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta 

centavos) que especifica e dá outras providencias. 

Decreto nº 016 de 01 de maio de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 395.142,50 (trezentos e 

noventa e cinco mil, cento e quarenta dois reais e 

cinquenta centavos) que especifica e dá outras 

providencias. 

Decreto nº 020 de 01 de junho de 2018 Abre credito orçamentário suplementar por anulação 

de dotação no valor de R$ 859.500,00 (oitocentos e 

cinquenta e nove mil e quinhentos reais) que 

especifica e dá outras providencias. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 22 de Janeiro 
de 2019, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  contratação de empresas especializadas para 
prestação de serviços na manutenção preventiva e corretiva dos Caminhões e Ônibus pertencentes à frota operacional da 
Prefeitura Municipal de Cristópolis - Bahia.. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 07 de Janeiro de 2019.  
 

Márcio Miranda de Souza  
Pregoeiro. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 001/2019 no dia 28/01/2019 às 09:00h. Tendo 
como Objeto: obra de construção de uma praça na sede do Município de Cristópolis-Ba. Este edital está disponível na sala 
da CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de solicitação por escrito. Maiores informações na sala da CPL, 
situada na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. site www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 07 de Janeiro de 2019.  
 

Nicolas Gonçalves de Araújo  
Presidente da CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Janeiro de 2019, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a  AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS e 
HORTIFRUTIGRANJEIROS  PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS. Maiores informações cons-
tam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 
08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 11 de Janeiro de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 27 de Fevereiro de 
2019, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  contratação de empresas para prestar serviços de agenciamento 
tipo: emissão, marcação, remarcação e fornecimento de bilhetes de passagens para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Cristópolis - Bahia. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 14 de Fevereiro de 2019. 

Márcio Miranda de Souza
Pregoeiro.

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 01 de Abril de 2019, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  contratação de empresas especializadas para prestação de serviços na 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas pertencentes à frota operacional da Prefeitura Municipal de Cristópolis 
- Bahia. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. 
Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 19 de Março de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que fica retificado o Edital supracitado no 
seu ANEXO 02 – ITEM 1.6 – QUALIFICAÇÃO TECNICA. Ficam mantidas as demais disposições editalícias referente ao Pregão 
eletrônico  001/2019, que será realizado no dia 10 de Abril de 2019, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destina-
do  Contratação de empresas especializadas para o Fornecimento parcelado de medicamentos, injetáveis e descartáveis e materiais 
hospitalares, para atender às necessidades da Secretária e do Fundo Municipal de Saúde do município de Cristópolis-Ba. Maiores 
informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 
160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br e www.bll.org.br. 
Cristópolis – Ba, 04 de Abril de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2019

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 004/2019 no dia 22/04/2019 às 09:00h. Tendo como 
Objeto: contratação de empresa para serviços de revestimento asfáltico tipo TSD com capa selante em ruas da Localidade de Água 
Doce, zona rural do município de Cristópolis. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido 
através de solicitação por escrito e pelo site www.cristopolis.ba.gov.br. Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. Major 
Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 04 de Abril de 2019. 

Pablo Carvalho Alves 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos, que será realizado no dia 03 de Maio de 2019, às 09:00h, no 
endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  Contratação de empresas destinado a serviços de confecções (camisetas, uniformes 
e lençóis), para manutenção das secretarias deste Município de forma parcelada. Maiores informações constam no edital, que estará 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br e www.bll.org.br. 
Cristópolis – Ba, 16 de Abril de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2019

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 08 de Maio de 2019, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado  contratação de empresa para Serviços de Hospedagem para Fun-
cionários e prestadores de serviços na Sede do município de Cristópolis - Bahia. Maiores informações constam no edital, que estará 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 24 de Abril de 2019. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.


