
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTEGIPE-BA 
CNPJ N° 13.654892/0001-96 

 
 

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
P.A. Nº 127/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021. 

 
Por decisão da Pregoeira Oficial, em  virtude de adaptações administrativas, considerando os efeitos da Pandemia do COVID-19 
(coronavírus) no Município, no esforço de evitar aglomerações de pessoas, fica adiado a reunião para recebimento e abertura dos 
envelopes para o dia 10/06/2021 as 09:00hs, na forma do disposto na Lei n. 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais combinações 
legais. OBJETO: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço contínuo na locação de veículos automotores e 
caminhões, sem condutores, abrangendo seguro, manutenção preventiva e corretiva para atender da demanda da Prefeitura 
Municipal de Cotegipe, Estado da Bahia, conforme Edital e seus Anexos que estarão disponíveis no site 
licitacaocotegipe@gmail.com – Rilaine Alca Motta Gomes, Pregoeira Oficial, Portaria Nº 069/2021. Cotegipe, 04 de junho de 
2021. 
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