
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 LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 009/2020 
 

LEI Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA 14.035/2020 
 
O MUNICÍPIO DE ANGICAL - BAHIA torna pública, que realizará “PREGÃO 
PRESENCIAL N˚ 009/2020”, no dia 07/10/2020, às 09h:30min, horário local, 
objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de 
Serviços de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da 
cidade e prédios públicos, como medida de enfrentamento ao 
coronavírus, a se realizar de forma parcelada, visando atender as 
necessidades deste Município de Angical, estado da Bahia, conforme 
exigências do ANEXO I do Edital Pregão Presencial nº 009/2020. As demais 
informações contidas no Edital, disponível na CPL, na sede do Poder 
Executivo, das 08:00hs às 14:00hs, na Rua Abdon Passos, nº 01 - Centro - 
Angical – Bahia. (77) 3622-2468. 
OBS: Só será permitida a entrada exclusivamente de uma pessoa como 
representante da empresa que irá participar do certame, portanto não 
será autorizada a entrada de acompanhantes na sala que ocorrerá a 
licitação, tendo em vista a pandemia do Covid-19. 
O uso da Máscara será obrigatório. 
 
Lúcio Baleeiro de Souza. 
Secretário Municipal de Administração. 
Angical - Bahia, 29 de setembro de 2020. 
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