
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 ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250/2022  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, torna público para 

conhecimento de interessados, a retificação no Edital do Pregão Eletrônico nº 

039/2022, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de 

empresa especializada na produção, organização e locação de equipamentos 

destinados a execução de eventos, visando atender às necessidades de todas as 

Secretarias e órgãos do Município de Luís Eduardo Magalhães/BA, abaixo disposto: 

 

1 – Retificação no Edital: 

O item 5.2. do Termo de Referência (anexo ao edital) passa a ter a seguinte redação:  

 

5.2. Para os itens 01 e 02 do ( lote 01), 07 e 11 do (lote 02), 01 do ( lote 03), 02, 04, 06, 

08 e 10 do ( lote 5) descritos na Planilha constante deste Termo, a licitante deverá 

apresentar juntamente com a Proposta de Preço os Catálogos dos itens citados. 

 

 

Luís Eduardo Magalhães/BA, 28 de abril de 2022 

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial 
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