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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 MANSIDÃO (BA)
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
CARTA CONVITE Nº 004/2020 - EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA N.º 014/2020
O MUNICÍPIO DE MANSIDÃO (BA) torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação pública,
Modalidade Carta Convite, Tipo Menor Preço, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para
fornecimento de serviços técnicos especializados, assessoria e consultoria na Saúde, elaboração de projetos,
auditoria de prontuários, auditoria para melhoria da qualificação dos indicadores da Atenção Primária em Saúde,
gerenciamento de propostas, fornecimento de ambiente em nuvem para gerenciamento de dados de indicadores
da saúde, treinamento nos diversos sistemas computacionais com emissão de certificado, disponibilização de
plataforma para suporte e treinamento on-line, disponibilização de profissionais especializados de forma presencial.
Data: 31 de agosto de 2020, as 09h:00min (horário de Brasília/DF); Local: Setor de Licitações, no prédio da
Prefeitura, situado a Rua Capitão Manoel Remígio, nº 80, em Mansidão - BA. Cópia deste Edital poderá ser
solicitado no endereço citado. Outras informações pelo fone/fax (77) 3641-2118, Email: pmmansidao@hotmail.com
Alessandro Oliveira Sene
Presidente da CPL
21 de agosto de 2020
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