
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 CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021 
 
 

O pregoeiro oficial do Município da Barra-Bahia, juntamente com a Comissão permanente de licitação deste mesmo 
Município, no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 
10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e ao Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 
publicado no D.O.U. de 09 de agosto de 2000, bem como: 

Considerando a necessidade de ajustarmos falha existente na fase interna do procedimento licitatório, alusivas ao que se 
refere as especificação técnicas contidas nos itens pertencente ao termo de referência. Desta feita, vinculado ao princípio do 
interesse e conveniência administrativa. 

DECIDE, cancelar o certame licitatório objeto do Pregão Presencial nº 004/2021, com data de abertura da sessão para o 
dia 09/03/2021, e que tem como objeto a Aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação pública da Sede e 
Zona Rural do Município da Barra – Estado da Bahia. 

 
Barra - Bahia, 01 de março de 2021. 

 
 
 

Eufrásia Janaina de Oliveira Cunha 
Pregoeira 

Decreto nº 192/2021 
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