
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 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
CNPJ 16.256.893/0001-70  
Avenida Cleriston Andrade, nº.: 1353, Bairro São Miguel, Barreiras-Ba. 
Tel.: (77) 3611-9600 – Fone/Fax: (77) 3611-9628 
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br – Ouvidoria: 0800 075 8101 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

CNPJ Nº. 16.256.893/0001-70 
 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020 
 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, torna público que no dia 05 de maio 
de 2020, às 09h00min, na sua sede, situada na Avenida Cleriston Andrade, nº. 1353, Bairro 
São Miguel, Barreiras-Ba, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 
009/2020, objetivando contratar empresa especializada para execução de atividades 
operacionais, técnicas, produção de conteúdo cultural, jornalístico e legislativo, transmissão 
de sessões e audiências públicas, disponibilização de equipamentos, estúdio, e equipe com 03 
(três) locutores/apresentadores, para operacionalização diária e funcionamento de 
programação da Rádio Câmara de Barreiras, conforme especificações do Termo de 
Referência/Projeto Básico. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site 
http://cmbarreiras.ba.gov.br/licitacoes/, ou poderá ser solicitado no e-mail 
licitacao@cmbarreiras.ba.gov.br, confirmando a solicitação pelo Tel. (077) 3611-9627, ou 
serem retirados na Câmara Municipal de Barreiras, sito à Avenida Clériston Andrade, nº. 
1353, Bairro São Miguel, Barreiras/BA, nos dias úteis, em horário de expediente das 08:00 às 
13:00 horas (horário local). Os interessados poderão obter informações e esclarecimentos no 
mesmo endereço. 
 

Barreiras/BA, 22 de abril de 2020. 
 
 
 

GRAZIELE BARBOSA DA SILVA 
Pregoeira 

 
 


