
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 REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO   

 

Pregão Eletrônico n°. 030/2022 

Processo Administrativo nº 137/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Apoio à Gestão 

e Melhoria de Processos e fluxos internos, assim como de uma solução composta de 

softwares e tecnologias integradas denominada neste documento como Suíte, a qual deverá 

ser fornecida na modalidade de software como serviço (Software as a Service – SAAS), 

sendo a instalação e hospedagem em nuvem e abertura em browser disponibilizado à 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, visando atender as necessidades de 

todos os órgãos e Secretarias da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA.  

 

O Prefeito Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, torna público para 

conhecimento dos interessados, consoante as atribuições previstas na legislação vigente, a 

REVOGAÇÃO do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 030/2022, em 

epígrafe, consoante disposto no art. 49, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Súmula nº 

473 do Supremo Tribunal Federal, considerando as razões motivadas pela Secretaria 

Municipal da Fazenda, anexo aos autos.   

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 25 de abril de 2022 

 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 

Prefeito Municipal  
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