
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 LICITAÇÃO DESERTA.
Em face a ausência de proposta e interessados em participar do  Pregão Presencial (SRP) nº 029/2015, Cuja sessão se deu em 
27/07/2015. O Pregoeiro e equipe de apoio do Município nomeado pelo Decreto 001/2015, torna público e para conhecimento de 
quem interessar que o Pregão Presencial supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para eventual aquisição de 
peças e acessórios  para manutenção dos veículos e máquinas da frota deste município,  foi considerada DESERTA. Serra Dourada/
BA, 27/07/2015. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro da PMSD fará em sua sede Pregão Presencial nº 031/2015 em 11/08/15 às 10:00h. Objeto  contratar empresa p/ aquisi-
ção de 01 veículo 1.0, 0KM, ano mod. 2015, flex, cap. 05 passageiros,  destinados ao CADÚNICO. Tel. (77)3686-2079 Edital na sede 
Demais atos serão publicados no Diário Oficial do Município. www.serradourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA 28/07/2015. Carlos 
Marques Rodrigues – Pregoeiro.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N. º 006/2015 PROCESSO ADM. Nº. MSD/063.01.2015 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios em geral destinados à manutenção das secretarias e órgãos 
deste Município. 
O Município de Serra Dourada,  através do Pregoeiro, torna público que em face da decisão do TCM/BA,  Processo nº 91.213/14, e 
Decreto nº 57/2015 de 22/05/2015. Convoca as empresas que participaram do Pregão Presencial (SRP) acima mencionado, para que 
no dia 03/08/2015 às 14:30, na sede desta Prefeitura na Rua Maria Mendes da Silva, nº 612, nesta cidade de Serra Dourada/BA, para 
que seja procedida a negociação:  Empresas, EDNA RODRIGUES MACIEL ME, CNPJ sob nº. 11.371.545/0001-20, classificada em 2º 
lugar do lote 03 e  COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO LTDA, o CNPJ sob nº. 15.811.747/0001-05 classificada em 2º lugar do 
lote 04 do certame. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão, no endereço, Rua Maria Mendes da Silva, 
nº 612, nesta cidade em dias úteis e em horário de expediente, fone (77) 3686-2079. Serra Dourada/BA 28/07/2015. Carlos Marques 
Rodrigues – Pregoeiro.

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO 
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N. º 007/2015 PROCESSO ADM. Nº. MSD/070.02.2015 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de forma parcelada de combustíveis e lubrificantes, com vistas 
ao atendimento das necessidades dos veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial 
do Município. 
O Município de Serra Dourada,  através do Pregoeiro, torna público que em face da decisão do TCM/BA,  Processo nº 91.213/14, e 
Decreto nº 57/2015 de 22/05/2015. Convoca a empresa que participou do Pregão Presencial (SRP) acima mencionado, para que no 
dia 04/08/2015 às 10:00h, na sede desta Prefeitura na Rua Maria Mendes da Silva, nº 612, nesta cidade de Serra Dourada/BA, para 
que seja procedida a negociação com a  empresa SANTA BÁRBARA COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ sob o nº 03.052.567/0001-08, 
classificada em 2º lugar do lote 02 do certame.. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão de Pregão, no endereço, 
Rua Maria Mendes da Silva, nº 612, nesta cidade em dias úteis e em horário de expediente, fone (77) 3686-2079. Serra Dourada/BA 
28/07/2015. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro.
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