
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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AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Município de Serra Dourada/BA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para todos os interessados que a 
sessão pública marcada para às 09:00 horas do dia 11 de agosto de 2020, da Tomada de Preços nº 010/2020 para a contratação de 
empresa de engenharia civil para execução de obras em pavimentação com paralelepípedos em ruas da sede, Distrito de Traíras e 
Povoado de Poço do Juá, conforme planilhas de custo, será adiada para às 09h:00mn (nove) horas do dia 27 de agosto de 2020, em 
virtude de ajustes no Item 3.3.2 da Planilha Orçamentaria do Lote Poço do Juá e alteração de rua no Projeto Executivo a ser pavimen-
tada. Informações: Das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 77 3686-2079: email: pmsd-licitacoes@
hotmail.com. Serra Dourada, 10 de agosto de 2020. Roney Robson dos Santos Flores – Presidente da CPL.
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