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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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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022 

AVISO DE SESSÃO DE ABERTURA – “ENVELOPE Nº 02”. PROPOSTAS DE PREÇOS 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos Serviços de 

Engenharia, visando a construção do campo Society denominado “areninha” no 

bairro Loteamento conquista, no Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, nos 

termos do objeto do convênio com a SUDESB – Superintendência dos Desportos do 

Estado da Bahia, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de 

Juventude Esporte e Lazer, sob acompanhamento e fiscalização da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura.  

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo 

Magalhães/BA, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos 

interessados, a convocação das empresas HABILITADAS e credenciadas no certame 

em referência, que após transcorrer o prazo recursal da fase de habilitação, a qual 

não houve apresentação de recurso, para comparecerem no dia 27 de abril de 

2022, às 15h00, para abertura do envelope n° 02 “Proposta de Preços” e devolução 

dos envelopes das empresas inabilitadas, com Sessão Pública a ser realizada na sala 

de reuniões do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal,  na 

Rua José Ramos de Anchieta, nº 187, Bairro Jardim Primavera.  

 

Luis Eduardo Magalhães/BA, 26 de abril de 2022.  

 

LUCAS ARAUJO PIMENTA 
Presidente da Comissão de Licitação  



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
26 de Abril/2022 02


		2022-04-26T17:24:01-0300
	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA EIRELI:07053173000117




