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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais 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.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO (BA)
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública,
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor preço / Menor Lance, tendo como objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de apoio administrativo e assessoria na área de licitações e contratos para desenvolvimento
das atividades da Prefeitura Municipal de Mansidão. Data: 03 de janeiro de 2020, às 08h:30min, (horário de
Brasília/DF). Setor de Licitações, 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.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública,
modalidade Pregão Presencial, tipo Menor preço / Menor Lance, tendo como objeto a Contratação de empresa
para prestação de Serviços técnicos na Assessoria do Controle Interno e todos o atos de caráter técnico
especializado na área de Controle Interno, fornecendo informações, tanto sobre aspectos gerais, bem como sobre
aspectos específicos de consultoria na área publica municipal, fornecendo dados de modo registrável ou não, sobre
a execução contábil, orçamentaria e governamental, visando atender as necessidades da Prefeitura, incluindo o
Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Mansidão e elaboração de
relatórios e estudos técnicos e auxilio na tomada de decisões. Data: 03 de janeiro de 2020, às 11h:00min, (horário
de Brasília/DF). Setor de Licitações, 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
16 de dezembro de 2019.
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