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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.

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS (BA)
AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS (BA) torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço/
Menor Valor Global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria na área de Licitações
e contratos administrativos, destinados a continuidade das atividades administrativas, a fim de
acompanhar e orientar os membros da Comissão Permanente de licitação, Pregoeira e equipe
de apoio. Data: 02 de junho de 2021, às 09h:00min; horário de Brasília/DF, Local: Sede da
Câmara Municipal, situada a Praça Municipal, nº 41, Centro, no prédio desta Câmara
Municipal. O edital poderá ser solicitado no endereço acima.
Sineide Oliveira de Menezes
Pregoeira
21 de maio de 2021
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