
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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Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PPRP nº 029/2015 
O pregoeiro fará no dia 17/08/15 às 14:30h, objeto, contratar empresa p/ eventual aquisição de peças e acessórios  p/ manutenção 
dos veículos e máquinas da frota deste município. Edital na sede. Demais atos no DOM serradourada.ba.gov.br - S.Dourada/BA 
31/07/2015. Carlos M. Rodrigues - Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA SOMENTE PARA O LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 026/2015. 
Em face a ausência de proposta e interessados em participar somente do lote 02  do Pregão Presencial (SRP) nº 026/2015, cuja rea-
bertura da sessão se deu em 28/07/2015. O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município, nomeado pelo Decreto nº 001/2015, torna 
público e para conhecimento de quem interessar que o lote 02 do Pregão Presencial supramencionada, tendo como objeto contratar 
empresa para prestar serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus da frota deste município,  foi considerada DESERTA. 
Serra Dourada/BA, 28/07/2015. Carlos Marcos Rodrigues – Pregoeiro.


