
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 SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS  Nº 004/2020 

 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.330/2020 

 

O Presidente da Comissão de Licitação do município de Formosa do Rio Preto Estado da 

Bahia,  no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação 

referente à Tomada de Preços nº 004/2020, OBJETIVANDO: a contratação de empresa 

especializada em construção civil, visando a execução de serviços de pavimentação asfáltica em 

TSD (tratamento superficial duplo), sarjeta, assentamento de guia meio-fio e sinalização 

horizontal, nas comunidades rurais de Arroz, Canadá, Agrovila e Pavão, em conformidade com as 

condições do edital e seus anexos,  está  SUSPENSA  por tempo indeterminado, em virtude da 

necessidade de alterações no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO – 02) do edital, justificadas 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Serviços Públicos e Saneamento.    

Após serem realizadas as referidas alterações, serão republicados com uma nova data, 

respeitando os prazos legais para abertura do certame. Informações pelos telefones (77) 3616-

2125-2112-2121 

 

Formosa do Rio Preto – BA, 10 de setembro de 2020 

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitação/PMFRP 

Portaria nº 002/2020 
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