
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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CONVOCAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 

 
 A Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA torna público e 
convida todos os interessados a apresentarem proposta comercial (orçamentos) 
para contratação emergencial de empresa especializada na terceirização de 
serviços médicos e afins de diversas especialidades, visando atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Sáude do Município de Luís 
Edudardo Magalhaes/BA, em conformidade com as características indicadas no 
Termo de Referência (ANEXO I), desta convocação, por meio de Dispensa de 
Licitação Emergencial (art. 24, inciso IV, da Lei Federal  nº 8.666/93). 
 
  Os interessados deverão protocolar a proposta comercial, e documentos de 
habilitação, conforme disposto no Termo de Referência, em envelope separado, 
lacrado, rubricado, marcado como restrito e identificado com os dados da 
empresa licitante e da contratação, até as 12h00 do dia 25/01/2021, a sessão 
pública para analise da documentação, aconterá no dia 25/01/2021 ás 14h00, na 
sala de reuniões do Setor de Licitaçes e Contratos da Prefeitura de Luís Eduardo 
Magalhaes/BA, com endereço na Rua José Ramos de Anchieta nº 187, Bairro 
Jardim Primavera. 
 
 Cópia do termo de referência com todas as informações poderão ser 
adquiridos no Portal da Transparência do Município, no seguinte endereço 
eletrônico 
www.portaldatransparencia.Luíseduardomagalhaes.ba.gov.br/licitacoes/ 
 

Luis Eduardo Magalhaes/BA, 20 de janeiro de 2021. 
 

LUCAS ARAUJO PIMENTA 
Presidente da Comissão de Licitação  

 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
20 de Janeiro/2021 02


		2021-01-26T09:27:03-0300
	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA EIRELI:07053173000117




