
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  
A Caixa de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Serra Dourada/BA, através do Diretor, 
comunica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  
nº 001/2022, tipo menor preço por item, objeto, contratação de empresa para prestação de serviços de 
assessoria e consultoria em contabilidade pública e prestação de serviços de assessoria especializada para 
alimentação e envio de informações do SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria,  conforme 
especificado no Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 07/07/2022 às 09:00h, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal. O Edital completo está disponível no site 
(www.serradourada.ba.gov.br) na sede da CAPAS PREV, Demais Informações e dúvidas sobre este 
Pregão, Telefone (77) 99402 4037, e no endereço de e-mail (capasprev@serradourada.ba.gov.br) Serra 
Dourada/BA, 23 de junho de 2022. Vilmar Souza dos Santos – Diretor Executivo. Serra Dourada/BA, 23 de 
junho de 2022. 
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