
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.

Ano XI  Nº 3340   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    23 de novembro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2017 de 03/07/2017

Pregão Presencial 05/2017

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a fornecimento de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Baianópolis, cuja 
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta na proposta de preços nos 
item(s) do Lote Nº 02, do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 05/2017, parte integrante 
deste instrumento, na qual a mesma foi declarada segunda colocada, assumindo após a desistência da 
primeira colocada. Contratado: LAUDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
03.676.427/0001-00, segunda colocada no lote Nº 02 pelo valor global de R$ 104.486,90 (cento e quatro 
mil quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos).

Jandira Soares da Silva Xavier
Prefeita Municipal

03 de Julho de 2017
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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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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ 13.654.413/0001-31 
 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Praça Municipal, n° 10 – Centro – Baianópolis – Bahia. 

Fone / fax: 77 – 3617-2200 
 
 
 

 
 

AVISO DE DISTRATO 
AO CONTRATO Nº 176/2017 de 20/07/2017 

 

Processo Administrativo Nº 257/2017 – Pregão Presencial Nº 27/2017 – OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 
A SEREM UTILIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS. CONTRATADA: 02 IRMÃOS MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ n° 22.082.485/0001-42, 
declarada vencedora nos lotes Nº 01 pelo valor global de R$ 384.000,00 (trezentos e 
oitenta e quatro mil reais), 21 de Novembro de 2017 – Jandira Soares Silva Xavier – 
Prefeita Municipal. 
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS BA
CNPJ N° 13.654.413/0001-31

EXTRATO DE CONTRATO Nº 175/2017 de 17/07/2017

Pregão Presencial 05/2017

Objeto: Constitui o objeto do presente contrato a fornecimento de gêneros alimentícios destinados à 
merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Infantil e Fundamental do Município de Baianópolis, cuja 
descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela mesma, consta na proposta de preços nos 
item(s) do Lote Nº 03, do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 05/2017, parte integrante 
deste instrumento, na qual a mesma foi declarada segunda colocada, assumindo após a desistência da 
primeira colocada. Contratado: SILVANA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
19.326.747/0001-62, segunda colocada no lote Nº 03 pelo valor global de R$ 172.084,56 (cento e setenta 
e dois mil oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Jandira Soares da Silva Xavier
Prefeita Municipal

17 de Julho de 2017


