
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 BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2116 
 
 
 

ERRATA 

A Prefeitura Municipal de Baianópolis informa que no AVISO DE RESULTADO DE 
JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2021 e no EXTRATO DE CONTRATO 
Nº 073/2021 de 01/07/2021, ambos publicado no Diário Próprio do Município, 
com data de publicação de 06 de julho de 2021 e Edição nº 1056, também publicado 
em jornal de circulação regional -  Jornal Gazeta do Oeste com data de 06 de julho de 
2021 Edição nº 5558, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para a 
realização de levantamento métrico linear da sede do município, numeração de 
imóveis e identificação de ruas e avenidas, por equívoco foram digitados alguns 
dados incorretos, sendo assim:  

ONDE SE LÊ: foi declarada vencedora deste lote pelo valor de R$ 216.500,00 
(duzentos e dezesseis mil e quinhentos reais). 
 
LEIA-SE:  foi declarada vencedora deste lote pelo valor de R$ 119.000,00 (cento e 
dezenove mil reais). 
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