
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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CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – ESTADO DA BAHIA 
AV. LIDIO FCO DE SOUZA, S/Nº -CENTRO 

CNPJ: 42.752.774/0001-19 
FONE-FAX-(77)-3641-2205 – CEP: 47.160-000 

 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 09/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 
 

RESULTADO DE PROCESSO 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mansidão, no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do Processo 
acima, comunica aos interessados e à população em geral o seu resultado, a saber: Objeto do Processo: Contratação de 
empresa visando a aquisição de notebook, impressora, scanner, câmera filmadora, suprimentos e equipamentos de informatica 
e material de expediente, destinados ao atendimento das necessidades desta Câmara Municipal; Futuro Contratado: HC 
Comércio e Distribuição de Papelaria Eireli - ME (“HC Soluções”), CNPJ 27.770.638/0001-68, estabelecida na QND 30 
Lote 17, Taguatinga Norte, CEP 72.120-300, Brasília-DF; Valor e forma de Pagamento: Valor total de R$27.556,22 (vinte e 
sete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) a ser pago conforme a execução contrato; Vigência do 
contrato: até 31 de dezembro de 2021; Fonte de Recursos: Recursos ordinários deste Poder Legislativo. 
 

Mansidão(BA), 13 de abril de 2021. 
 

Carlos Oliveira Santos 
Pregoeiro 
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