
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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.

Ano XI  Nº 3060     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    16 de fevereiro de 2017
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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 SANTA RITA DE CÁSSIA 

CNPJ: 13.880.711/0001-40 
                              Praça da Bandeira nº 35 – Centro – Santa Rita de Cássia – BA – CEP: 47.150-000  
                              Fone/Fax: (77) 3625-1313/1010 
 
 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017 
 
 
Objeto: Contratação de empresa do ramo de Construção Civil para prestação de Serviços 
de Pavimentação em  Bloket sobre Colchão de Areia na Rua alagoinha na entrada da 
cidade, deste Município. Tipo Menor Preço, Empreitada por Preço Global.  Data: 13 de 
abril de 2017, às 09:00  horas. Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado 
na Praça da Bandeira, nº 35, Centro em Santa Rita de Cássia-BA.  
 
          Cópia destes Editais poderá ser obtido no endereço citado, mediante o pagamento de 
R$ 50,00 (cinquenta reais) efetuado através de DAM emitido pelo o Setor de Tributos. 
Outras informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.  
 
 
 

ROSINALDO DE SENE CORADO 
Presidente da Comissão de Licitação 

Data 27 de março de 2017. 
 

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017

Objeto: Chamamento Público para Concurso de projetos visando a celebração de termo de parceria, entre a prefeitura municipal de 
Santa Rita de Cássia-BA e uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, visando operacionalização de progra-
mas complementares nas áreas de saúde, educação, assistência social e serviços públicos. Data: 28 de abril de 2017, às 09:00  horas. 
Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado na Praça da Bandeira, nº 35, Centro em Santa Rita de Cássia-BA. 

          Cópia destes Editais poderá ser obtido no endereço citado, Outras informações pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313. 

Romualdo Rodrigues Setúbal
Prefeito
Data 27 de março de 2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 022/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017
TERMO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Fe-
deral nº 8.666/93, bem como, considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos 
procedimentos licitatórios tramitantes em sua instância, com fundamento no teor do art. 49, da Lei Federal 8.666/93; 
considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Procuradoria Jurídica, tende à anulação do certame e de to-
dos os seus atos DECIDE, tendo como princípio o interesse da Administração e a conveniência administrativa, resolve 
ANULAR todos os atos praticados no certame licitatório objeto do Pregão Presencial acima identificado. 

Santa Rita de Cássia/BA, 03 de Fevereiro de 2017

Romualdo Rodrigues Setúbal
Prefeito Municipal


