
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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AVISO DE CONVOCAÇÃO DE 2º (SEGUNDO) COLOCADO 
 PROCESSO AMDNISTRATIVO N° 1.780/2017 – PREGÃO PRESENCIAL N. º 046/2017. 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de serviços de instalação e 
manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado de parede (janela), 
Split e piso teto, localizados nas instalações das Secretarias Municipais, Unidades de 
Saúde e Hospital Municipal, com aplicação de peças de reposição. 
 
O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA, através do 
seu Pregoeiro torna público aos interessados, que em face a Rescisão do instrumento 
contratual nº 270/2017 com a empresa JAILSON ROCHA LIBARINO – ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 17.296.601/0001-96.  
 
CONVOCA, nos termos da Lei Federal 10.520/02, a empresa GARDENE ALVES 
XAVIER DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.541.171/0001-63, estabelecida na 
Avenida Carlos Pinheiro nº 196, Centro de Formosa do Rio Preto – BA.   Classificada em 
2° lugar na fase de lances do Pregão supra, para nova sessão pública visando à 
negociação e abertura da documentação de habilitação, a qual ocorrerá no dia 14/06/2018 
às 09h00 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto – 
BA, com sede na Praça da Matriz nº 22 – Centro de Formosa do Rio Preto – BA. Ficam 
desde já, todas as demais empresas participantes do certame e outros interessados, 
convocados a acompanhar a negociação de preço e análise da documentação de 
habilitação.   
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Formosa do Rio Preto – BA, com sede na Praça da Matriz nº 22 – Centro.  
 

 
Formosa do Rio Preto - BA, 11 de junho de 2018 

 
Termosires Dias dos Santos Neto 

Prefeito Municipal 


