
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 3075     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    03 de março de 2017

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 3064     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    20 de fevereiro de 2017

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 3047     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   03 de fevereiro de 2017

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 3045     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de fevereiro de 2017

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a prestação de serviços de reforma, am-
pliação e construção de salas, banheiros, muros e pátio coberto com estrutura metálica das escolas municipais localizadas 
na sede e zona rural do Município de Formosa do Rio Preto. Tipo Menor Preço Global.  Data da Sessão: 21 de fevereiro 
de 2017, as 09h:00min (horário local) Local: Setor de Licitações, no prédio da Prefeitura, situado a Praça da Matriz, nº 
22, Formosa do Rio Preto-BA. Cópia deste Edital poderá ser obtido no endereço citado, mediante o pagamento de R$ 
50,00 (cinquenta reais) efetuado através de DAM emitido pelo o Setor de Tributos. Outras informações pelo fone/fax 
(77) 3616-2112

Washington
Presidente da Comissão de Licitação

01 de fevereiro de 2017.

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 3045     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de fevereiro de 2017

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 159/2017 – OBJETO: Aquisição parcelada de material de expediente, consumo, 
limpeza e higiene, destinados à manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, depósito da merenda, 
almoxarifado, educação de jovens e adultos, educação inclusiva, escolas de educação básica do ensino infantil e funda-
mental I e II (09 anos) da sede e zona rural, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I – Termo de 
Referência; Data de Abertura: 14 de fevereiro de 2017, às 09h:min, horário local, na Sala do Setor de Licitações e Con-
tratos, no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça da Matriz, nº. 22. Cópia deste Edital no endereço citado, 
gratuitamente. Outras informações fone/fax (77) 3616-2112, e-mail: licita.pmfrp@hotmail.com. 

Termosires Dias Dos Santos Neto
Prefeito Municipal 

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 3026     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   13 de janeiro de 2017

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 188/2017 – OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefei-
to de Petróleo – GLP, vasilhames e acessórios destinados ao desenvolvimento das atividades das Secretarias Municipais 
de Formosa do Rio Preto, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I – Termo de Referência; Data de 
Abertura: 16 de fevereiro de 2017, às 09h:00min, horário local, na Sala do Setor de Licitações e Contratos, no prédio da 
Prefeitura Municipal, situado na Praça da Matriz, nº. 22. Cópia deste Edital no endereço citado, gratuitamente. Outras 
informações fone/fax (77)3616-2112, e-mail: licita.pmfrp@hotmail.com. 

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito

  

 

AVISO SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 

 

COMUNICAMOS aos interessados que está suspenso a TOMADA 
DE PREÇO nº 001/2017, objetivo: contratação de empresa 
especializada no ramo da construção civil para a prestação de 
serviços de reforma, ampliação e construção de salas, banheiros, 
muros e pátio coberto com estrutura metálica das escolas 
municipais localizadas na sede e zona rural do Município de 
Formosa do Rio Preto -BA, para análise do Termo de Referência. A 
nova data da sessão pública será informada através dos mesmos 
meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras informações 
poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal, Praça da Matriz nº 22 - Centro Formosa do Rio 
Preto/BA, ou através do telefone 77 3616-2112. – Washington Alves 
da Silva Oliveira – Presidente  

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 362/2017 

O Pregoeiro do Município de  Formosa do Rio Preto, Estado da Bahia, torna público que realizará no dia 16 de Março de 
2017 às 09:00 h, na Sala de Licitações, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – BA ,  a aber-
tura do Pregão Presencial nº 010/2017, Processo Administrativo nº 362/2017, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, SERVIÇOS GERAIS, PORTARIA, VIGILÂNCIA, AUXILIAR DE PÁTIO, SERVEN-
TE, MERENDEIRA, RECEPÇÃO, OPERADOR DE COMPUTADOR, AUXILIAR DE SECRETARIA, ELETRICISTA, 
ENCANADOR, PEDREIRO, PINTOR E MECÂNICO, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Formosa 
do Rio Preto - BA e de suas Secretarias Municipais. O edital está disponível no setor de licitações, podendo ser retirado 
nos horários de 08:00 h ás 12:00 h e das 14:00 h e das 18:00 h, - Formosa do Rio Preto-BA -  Washington Alves - Pregoeiro 
Oficial do Município.

Termosires Dias dos Santos Neto
Prefeito Municipal
Data: 03 de Fevereiro de 2017 


