
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO, Estado da Bahia, faz saber aos interessados e à população em geral 
que realizará licitação pública, modalidade Pregão Presencial, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, no dia 
19 de janeiro de 2022, às 08:30 horas, horário local, em sua Sede, na Av. Lídio FCO de Souza, s/nº., Bairro 
Centro, nesta cidade, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada na execução de serviços 
técnicos especializados no levantamento, processamento, supervisão e remessa de dados informatizados das 
prestações de contas – competências mensais para o TCM/BA por intermédio do Sistema Integrado de Gestão e 
Auditoria – SIGA, objetivando a manutenção das atividades administrativas desta Câmara Municipal de 
Vereadores,. Conforme a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08 de 
agosto de 2000, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº. 147, de 07 de 
agosto de 2014, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital está disponível 
gratuitamente aos interessados, nesta Câmara Municipal, onde poderão ser obtidas melhores informações, no 
endereço acima, através dos telefones (77) 3641-2205, ou através do e-mail: 
camara.legislativodemansidao@hotmail.com, de 2a a 6a-feira, das 08:00 às 14:00 horas, o edital na integra 
disponível no endereço: https://jornalgazetadooeste.com.br/atosoficiais-
camaras/?camara=mansidao&ano=2022, à partir da publicação deste. 
 

Mansidão(BA), 07 de janeiro de 2022. 
 

JUCIARA ARAUJO DIAS 
Pregoeira 
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