
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 155/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2017 
 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 

A Câmara Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 280/2017, torna público para 
conhecimento dos interessados, que o resultado do julgamento do recurso interposto pelas 
empresas KGN CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP, e OTONIEL FERREIRA 
MACEDO & CIA. LTDA. – ME, foram julgados PROCEDENTES, a C.P.L decide pela reforma do 
julgamento quanto ao resultado da habilitação mantendo habilitadas as empresas acima 
mencionadas. Informamos, ainda, que o inteiro teor das respostas dos Recursos 
Administrativos encontra-se a disposição no Setor de Licitações. A continuidade do certame 
para a abertura dos envelopes de Propostas de Preços será publicado logo em breve, uma 
nova data, no Diário Oficial do Legislativo, e comunicado via e-mail aos interessados. Em 
razão de aguardar prazo para desenvolvimento de diligência junto a JUCEB para formação de 
decisão quanto a documentação da qualificação econômica financeira da licitante 
CONSTRUTORA MARFIM LTDA. – ME, dilatação de prazo motivada pelo Recurso Administrativo 
interposto pela empresa MELO & BASTOS LTDA. EPP.  

  
Barreiras/BA, 27 de outubro de 2017. 

 
 
 

BRUNO FABRÍCIO DE SOUZA 
Presidente da C.P.L. 

 
 


