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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 SANTA RITA DE CÁSSIA (BA)
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (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 Santa Rita de Cássia. Data: 07 de janeiro de 2020, às
09h:00min, horário de Brasília/DF. Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado à Trav. Prof.ª Helena
Figueira, s/nº, em Santa Rita de Cássia-BA. Cópia deste Edital poderá ser solicitada gratuitamente no endereço
citado; Outras informações: http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA (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 consultoria técnica na execução dos sistemas web integrado de
Contabilidade Pública, Portal do Servidor e Contra Cheque Online, Sistema Folha de Pagamento, Sistema de
Patrimônio e Sistema Financeiro. Data: 07 de janeiro de 2020, às 11h:00min, horário de Brasília/DF. Local: Setor de
Licitações, no prédio da Prefeitura, situado à Trav. Prof.ª Helena Figueira, s/nº, em Santa Rita de Cássia-BA. Cópia
deste Edital poderá ser solicitada gratuitamente no endereço citado; Outras informações:
http://santaritadecassia.ba.gov.br/ ou pelo fone/fax (77) 3625-1010/1313.
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Pregoeiro
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