
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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CÂMARA MUNICIPAL DE MANSIDÃO – ESTADO DA BAHIA 

AV. LIDIO FCO DE SOUZA, S/Nº -CENTRO 
CNPJ: 42.752.774/0001-19 
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ATO - DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS N 001/2018 - OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços 
de instalação de divisórias, instalações hidráulicas, forro e jardinagem a serem 
realizados no Prédio da Câmara Municipal – Empresa vencedora: DIGISERV 
SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.330.186/0001-
80, que sagrou - se vencedora com o valor global de R$ 34.642,69 (trinta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) – Tatiane Pereira da 
Rocha - Presidente da Comissão – Mansidão (BA), 16 de outubro de 2018. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 
 
A Presidente da Câmara Municipal de Mansidão, no uso de suas atribuições legais, 
homologa o resultado de julgamento e adjudica a licitação: TOMADA DE PREÇOS N 
001/2018, tendo como objeto a Contratação de empresa na prestação de serviços de 
instalação de divisórias, instalações hidráulicas, forro e jardinagem a serem realizados 
no Prédio da Câmara Municipal – Empresa vencedora: DIGISERV SERVICOS EM 
GERAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.330.186/0001-80, que sagrou - 
se vencedora com o valor global de R$ 34.642,69 (trinta e quatro mil, seiscentos e 
quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) – Eritania da Silva Santos – Presidente 
da Câmara, Mansidão/BA, 18 de outubro de 2018. 
 

 
 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Administrativo Nº 026-A/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2018 – 
Órgão: Câmara Municipal de Mansidão/Bahia – Objeto: Contratação de empresa na 
prestação de serviços de instalação de divisórias, instalações hidráulicas, forro e 
jardinagem a serem realizados no Prédio da Câmara Municipal – Empresa Contratada: 
DIGISERV SERVICOS EM GERAL EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
22.330.186/0001-80 - Contrato Nº 020-A/2018 - Data Assinatura: 18/10/2018 - 
Vigência: 60 (sessenta) dias -Valor Global R$ 34.642,69 (trinta e quatro mil, seiscentos 
e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)  - Fundamento Legal: Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações - Eritania da Silva Santos – Presidente da Câmara, Mansidão/BA, 
18 de outubro de 2018.. 
 


