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Em cumprimento ao princípio constitucional e ATOS
a Lei NºOFICIAIS
101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas
públicas
municipais,aocoloca
à disposição
da população
diversos
para aabaixo
devidaAtos
prestação
contas.
Em cumprimento
princípio
constitucional
e a Lei Nºdocumentos
101/2000, estão
publicados
Oficiaisde
Administrativos 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.
AVISO
DE
- PREGÃO
PRESENCIAL
Nºda
008/2019
A publicação impressa e eletrônica
de anexos
dosALTERAÇÃO
relatórios da Lei de responsabilidade
Fiscal-LRF
é uma exigência
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 deDE
controle
externo e a sociedade,
conheçam,
acompanhem
e analisem
o desempenho
administração municipal.
O MUNICÍPIO
MANSIDÃO
(BA)
torna
público
para
conhecimento
dosda
queque
o estabelece
aviso que
A publicação
impressa e eletrônica
de
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da Lei
de responsabilidade
Fiscal-LRF
é uma exigência
dainteressados
Constituição Federal
o Poder
os publicará,
até trinta
dias após o encerramento
de cada bimestrepublicado
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O objetivo
periodicidade
permitir(link:
que, cada vez
deExecutivo
licitação
pública,
modalidade
Pregão Presencial,
Jornaldessa
Gazeta
do éOeste
mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

https://jornalgazetadooeste.com.br/pdf/cidades/mansidao/ano-xiii-3795.pdf), do dia 25 de fevereiro de
2019, foi alterado conforme segue: onde se lê: em epígrafe, PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2019,
leia-se: PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2019, permanecendo inalteradas todas as demais
informações
do aludido aviso de
licitação pública.
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CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SENE
Pregoeiro
27 de fevereiro de 2019.

AVISO DE ALTERAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna público para conhecimento dos interessados que o aviso
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019
de licitação pública, modalidade Pregão Presencial, publicado no Jornal Gazeta do Oeste (link:
https://jornalgazetadooeste.com.br/pdf/cidades/mansidao/ano-xiii-3795.pdf), do dia 25 de fevereiro de
O MUNICÍPIO2019,
DE MANSIDÃO
(BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública,
foi alterado conforme segue: onde se lê: em epígrafe, PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2019,
modalidade Pregão
Presencial,
tipo
MENOR PREÇO
LOTE, permanecendo
tendo como objeto
a contratação
empresa para a
leia-se: PREGÃO PRESENCIAL
n.º POR
008/2019,
inalteradas
todas asde demais
aquisição de forma
parcelada
de
medicamentos,
materiais
do
Laboratório,
material
descartáveis,
produtos
odontolóinformações do aludido aviso de licitação pública.

gicos, medicamentos Farmácia Básica e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de
CARLOS
JOSÉ DEpara
OLIVEIRA
SENE
Saúde deste Município, em quantidades estimadas
suficientes
todo ano
de 2019, conforme estabelecido no Anexo
I-Termo de Referência do Edital. Data: 11 de abril de 2019,Pregoeiro
às 09h:00min, (horário de Brasília/DF). Setor de Licitações,
27 de fevereiro de 2019.
no prédio da Prefeitura, situado à Rua Capitão Manoel
Remígio, nº 80, em Mansidão - BA. Cópia deste Edital poderá ser
obtido no endereço citado. Outras informações pelo fone/fax (77) 3641-2118.
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA SENE
Pregoeiro
29 de março de 2019.
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