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AVISO DE LICITAÇÃO 
  
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/2018 
                                                                    
 
O Pregoeiro, no uso de suas atribuições torna público a realização do 

Pregão Presencial Nº. 050/2018 no dia 25 de abril de 2018, às 8h30min, 

cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para aquisição de um 

veículo do tipo automóvel modificado para ambulância para uso da 

Secretaria Municipal de Saúde, segundo especificações deste Edital e 

seus anexos. O Edital completo estará disponível a partir do dia 06 de abril 

de 2018, através de solicitação para o seguinte e-mail: 

setorlicitacao@macarani.ba.gov.br.  

 
  

 
Macarani-BA, 06 de abril de 2018. 

 
 
 

IRANILSON ANTUNES DA LUZ 
Pregoeiro 
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EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DO EXERCÍCIO DE 2017. 
 
 
 

“Trata da disponibilidade 
pública da Prestação de 
Contas Anual exercício de 
2017, da P r e f e i t u r a  
M u n i c i p a l  d e  M a c a r a n i , 
estado da Bahia”. 

 
 
Miller Silva Ferraz, Prefeito Municipal de Macarani, estado da Bahia, no uso das 
atribuições, que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER a todos que tomarem 
conhecimento, e de alguma forma se interessarem pelo presente, especialmente à 
TODOS OS CONTRIBUINTES  DO MUNICÍPIO DE MACARANI , que   encontra-se 
na que  já se  encontra   a disposição  no endereço  eletrônico, à disposição de todos 
que possam se interessar, pelo prazo de  60 DIAS, para exame e apreciação, a 
Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Macarani, do Exercício de 2017, a 
partir da presente data, para que, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei 
Complementar Estadual nº06/91, de 06 de Dezembro de 1991, art. 95, § 2º da Constituição 
do Estado da Bahia e art. 31, § 3º da Constituição Federal, possam questionar a 
legitimidade,  no prazo de disponibilidade pública. 

 
 

Macarani, 06 de abril de 2018 
 
 
 
 

 


