
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 LICITAÇÃO  

MODALIDADE: CONVITE Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 540/2021 

 

             A Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhaes/BA, torna público, a 

licitação modalidade Convite nº 003/2021 – Processo Administrativo nº 540/2021 

objetivando a Contratação de empresa  para prestação de serviços especializados 

de Planejamento, Organização e Realização de Processo Seletivo Simplificado   

(PSS) de Provas e Títulos para Seleção de Candidatos Para Provimento De Vagas Em 

Cargos e Cadastro de reserva para nível Superior, nível Médio e Fundamental da 

Administração Direta, para o quadro Temporário no Munícipio de Luis Eduardo 

Magalhães/Ba, com o fornecimento completo de recursos materiais e Humanos, 

execução de todas as atividades envolvidas e correlatadas, em especial com a 

elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, assim como toda e 

qualquer logística necessária à execução dos serviços, para atender as 

necessidades de todas as secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Luis 

Eduardo Magalhães/BA. Tipo menor preço por lote. Data da Sessão: 26 de 

novembro de 2021, às 09h00minh (horário local). Local: Sala de reuniões, do prédio 

da Prefeitura Municipal, situado na Rua José Ramos Anchieta nº 187, Bairro Jardim 

Primavera, Luis Eduardo Magalhães/BA. O Edital e seus anexos poderão ser retirados 

no endereço citado e/ou no portal da transparência do município, no seguinte 

endereço eletrônico: 

www.portaldatransparencia.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/licitacoes. 

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 18 de novembro de 2021.  

 

LUCAS ARAUJO PIMENTA 

Presidente da Comissão de Licitação - Decreto nº 026/2021 
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