
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 3122   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    19 de abril de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO/2018 
 
O Prefeito Municipal de Cristópolis, Estado Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, em cumprimento ao artigo 48 da Lei 
Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF.  
CONVIDA 
A população, para a realização de Audiência Pública de 
Elaboração da “Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO” para o 
Exercício Financeiro de 2018, com o objetivo de garantir a 
participação da população, entidades representativas da 
comunidade e demais interessados.  
Local: Prefeitura Municipal de Cristópolis 
Data: 03/05/2017  
Horário: 09:00 horas  
E, para fins de conhecimento a todos, expede-se o presente 
edital que será afixado em local de fácil acesso ao público.  
 
Cristópolis, 19 de abril de 2017 
 
Gilson Nascimento de Souza 
Prefeito Municipal 
 

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 3296    Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    10  de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 003/2017 no dia 25/10/2017 às 09:00h. 
Tendo como Objeto: Contratação de empresa para Obras de Melhorias Sanitárias Domiciliares, na Construção de 55 
(cinquenta e cinco) Módulos Sanitários no Município de Cristópolis-Ba. Este edital está disponível na sala da CPL. das 
08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de solicitação por escrito. Maiores informações na sala da CPL, situada 
na Av. Major Claro, n.º 160, Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 09 de Outubro de 2017. 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 23 de Ou-
tubro de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de empresa para serviços de  
recarga de cartuchos e toners  das Impressoras das Secretarias deste Município. Maiores informações constam no edital, 
que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 
08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 09 de Outubro de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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 3289     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 16 de 
Outubro de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de Serviços Gráficos, para 
manutenção das Secretarias Municipais deste Município de Cristópolis - Ba. Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 
às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 02 de Outubro de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

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 3240     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    15 de agosto de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3218     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3200     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de julho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3190     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    26 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

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 3177     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    13 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 3157     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    24 de maio de 2017

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 

CNPJ 13.655.089/0001-76 
Av. Major Claro, n.º 160 – Centro – CEP: 47.950-000  

 
 
 
 

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2017 
 

O Município de Cristópolis, Estado da Bahia, torna púbico, que fará realizar a Chamada 
Pública Nº 001/2017 nos termos da Lei 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD Nº 26/2013, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atender a merenda escolar da 
Rede Municipal de Ensino de Cristópolis. Os envelopes serão recebidos no dia 13/06/2017, as 
09:00 horas (horário local), na Secretaria de Administração, situada na Av. Major Claro, 160, 
Centro, Cristópolis-Ba. Informações adicionais na sala da CPL, ou através do site do Diário 
Oficial do Município: www.cristopolis.ba.io.org.br. Cristópolis-Ba, 23 de Maio de 2017. 
 
 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL 

 
 
 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2017 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Junho de 2017, às 
09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a aquisição de BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) de 
forma parcelada, para as Secretarias de Administração, Infraestrutura, Educação e Saúde. Maiores informações constam no edital, que estará 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 13 de Junho de 2017.  
 

Márcio Miranda de Souza  
Pregoeiro. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÓPOLIS 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2017 

 
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 29 de Junho de 2017, às 
14:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Instalação e Fornecimento de Material Elétrico, para manutenção da 
Iluminação Pública deste Município, de forma parcelada, para a Secretaria de Infraestrutura. Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 12:00h. Site: 
www.cristopolis.ba.gov.br.  
Cristópolis – Ba, 13 de Junho de 2017.  
 

Márcio Miranda de Souza  
Pregoeiro. 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis - Ba, comunica aos interessados que no dia 10 de Julho de 2017, às 09:00h, rea-
lizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Prestação de serviços na manutenção de poços artesianos, bombas, 
quadro de força e geradores, de forma parcelada para Prefeitura municipal de Cristópolis – na Secretaria de Infraestrutura. Maiores 
informações constam no edital, que estará disponível na sala da C.P.L, na Av. Major Claro, n.º 160 - Cristópolis – Ba,  no horário das 
08:00 às 12:00h. Site do município www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 26 de Junho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que no dia 10 de Julho de 2017, às 14:00h, 
realizar-se-á no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a contratação de empresa especializada em imunização e controle 
de pragas urbanas com atividade química em dedetização, desratização, descupinização, desinsetização, desalojamento de aves e lim-
peza, dos prédios Públicos deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da C.P.L, situada 
na Av. Major Claro, n.º 160, Centro - Cristópolis – Ba. Site www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 26 de Junho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 14 de Julho de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de Empresa para Produção e organização Artísticos e 
Culturais para Festa do Alho deste Município, para Secretaria Municipal de Educação . Maiores informações constam no edital, que 
estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. 
Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 03 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 17 de Julho de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Contratação de Empresa para aquisição de Totem, Placas Externa e 
Interna, para identificação das Unidades de Saúde deste Município. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.
ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 04 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 17 de Julho de 2017, às 
14:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a Aquisição Equipamentos e Materiais permanentes (Móveis, Material 
Permanente e Equipamentos Hospitalar). Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 

Cristópolis – Ba, 04 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017

A Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica que fará realizar TP n.º 001/2017 no dia 09/08/2017 às 09:00h. Tendo como 
Objeto: Contratação de empresa para Obras de Construção de uma Escola com seis salas de aula no Distrito de Agua Doce neste 
Município de Cristópolis -Ba. Este edital está disponível na sala da CPL. das 08:00 às 17:00h, e poderá ser adquirido através de so-
licitação por escrito mediante pagamento de R$ 100,00. Maiores informações na sala da CPL, situada na Av. Major Claro, n.º 160, 
Prédio da Sede da Prefeitura Municipal. 
Cristópolis – Ba, 24 de Julho de 2017. 

Nicolas Gonçalves de Araújo 
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 04 de Agosto de 2017, 
às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a serviços de Confecções (camisetas, uniformes, lençóis), para manu-
tenção das Secretarias deste Município de forma parcelada. Maiores informações constam no edital, que estará disponível na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.
br. 
Cristópolis – Ba, 24 de Julho de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2017

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cristópolis – Ba, comunica aos interessados que será realizado no dia 25 de 
Agosto de 2017, às 09:00h, no endereço abaixo o supracitado Pregão, destinado a serviços de Confecções (camisetas, uni-
formes, lençóis), para manutenção das Secretarias deste Município de forma parcelada. Maiores informações constam no 
edital, que estará disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Major Claro, n.º 160, no horário 
das 08:00 às 17:00h. Site: www.cristopolis.ba.gov.br. 
Cristópolis – Ba, 14 de Agosto de 2017. 

Márcio Miranda de Souza 
Pregoeiro


