
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 RETOMADA DE LICITAÇÃO  

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 004/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 358/2021 

 
           A Comissão Permanente de Licitações da  Prefeitura Municipal de 

Luís Eduardo Magalhães/BA, considerando a conclusão dos trabalhos da 

Subcomissão Técnica e em conformidade com o com art. 11, § 4o, da Lei 

12.232/10: torna público, a designação da sessão para apuração do 

resultado geral das propostas técnicas da licitação modalidade: 

Concorrência  nº 004/2021 – Processo Administrativo nº 358/2021 OBJETO: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

publicidade, por intermédio de agência de propaganda, compreendendo 

o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por 

objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a 

criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução 

externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao 

direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições 

ou de informar o público em geral.  Data da Sessão: 09 de novembro de 

2021, às 09h00minh (horário de Brasília). Local: Sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Luis Eduardo Magalhaes, com sede na Rua José de Anchieta 

nº 187, Bairro Jardim Primavera.  

 
 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 04 de novembro de 2021.  
 

LUCAS ARAÚJO PIMENTA  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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