
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 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Considerando cumpridas todas as etapas do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
011/2017, para a contratação de empresa especializada na Alimentação do Sistema SIGA – 
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do TCM/BA, a este município de Catolândia estado 
da Bahia, HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 012/2017 em favor da escolha da 
empresa FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.755.059/0001-02, face à justificativa da escolha da 
Comissão Permanente de Licitação para a prestação de serviços. 
Gilvan Pimentel Ataíde 
Prefeito Municipal. 
Catolândia - Bahia, 03 de janeiro de 2018. 
 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Considerando cumpridas todas as etapas do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
003/2018, na Contratação de empresa especializada nos serviços Advocatícios, de assessoria 
e consultoria jurídica tributária especializada ao município no âmbito administrativo e/ou 
judicial, relativo a débitos tributários para com o município de imposto sobre serviços – ISSQN, 
para atender a prefeitura municipal deste município de Catolândia, estado da Bahia, 
HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 003/2018 em favor da escolha da empresa 
GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº 20.127.473/0001-61, face à justificativa da escolha da Comissão Permanente de 
Licitação para a prestação de serviços. 
Gilvan Pimentel Ataíde 
Prefeito Municipal. 
Catolândia - Bahia, 03 de janeiro de 2018. 
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