
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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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
CNPJ: 63.078.828/0001-82 

 

Praça Municipal, n0 41 – Centro – Baianópolis-Ba – Fone Fax: (77) 3617-2345. 
 

 
 

 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Em concordâncias com os atos ocorridos, com a decisão adotada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, HOMOLOGO o processo licitatório na 
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020, Aja vista que os tramites 
legais foram publicados, bem como o certame atentou para as Leis e os 
princípios que regem a Administração Pública. 
 

Lavre - se os competentes instrumentos de contrato, consoante os termos 
fixados no Edital. 
 

IVAR BIDIN – Presidente 
Baianópolis – Bahia, 06 de abril de 2020. 
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