
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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ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PP 024/2015
O Município de Serra Dourada/BA através de sua comissão de pregão nomeada pelo Decreto nº 001/2015, comunica aos interessados 
o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 024/2015. Objeto: Contratar empresa para aquisição de materiais espor-
tivos a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Lazer deste município. Em favor da 
empresa: ANTONIO CAMPOS SILVA 90545737591, inscrita no CNPJ sob n.º 19.609.946/0001-88, valor global R$ 27.500,00. Serra  
Dourada/BA, 30/06/2015. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÕES: PPRP Nº 026 e 027/2015.
O Pregoeiro da PMSD fará em sua sede PP (SRP) nº. 026/2015 em 13/07/15 às 9:00h, objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus e serviços de lavagem para atender a frota do município de Serra Dou-
rada/BA. PP (SRP) nº. 027/2015 em 13/07/15 às 15:00h, objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com 
fornecimento de urnas e serviços de preparação do corpo e traslados, visando o atendimento da população carente deste  Município. 
Tel. (77) 3686 - 2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município no site, www.serradourada.ba.gov.br – Serra Dou-
rada/BA 30/06/2015. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73


