
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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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.654.447/0001-26 

 

Praça Municipal, s/n – Centro – Catolândia - Bahia – CEP 47.815-000 - fone (77) 3619-2030. 
 

1 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÂNDIA – Estado da Bahia, através 
de seu Pregoeiro Oficial, faz saber a quem possa interessar, 
que a empresa C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, 
situado na Rua Barão do Rio Branco, nº 256, sala 01 – Centro – 
Itambé - Bahia, inscrita no CNPJ nº 17.852.911/0001-40, sagrou-
se vencedora no Processo licitatório na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2017, ofertando os menores preços para a 
execução dos serviços de locação de veículos automotores 1.0, 
caminhonete a diesel 02 portas, caminhão contratação basculante 
tipo caçamba com capacidade de até 06 e 12 metros 
respectivamente e máquinas pesadas ao município no decorrer do 
exercício de 2017. 
Marcelo de Souza Cruz 
Pregoeiro Oficial. 
Catolândia - Bahia, 24 de março de 2017. 
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