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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 IX  Nº 2628     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de dezembro de 2015

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  nº 041/2015 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial nº 041/2015, tendo como objeto desta Licitação a contratação de empresa para loca-
ção de palco, sonorização, iluminação grupo de geradores e serviços de produção musical para contratar bandas regionais para rea-
lização das festividades do Réveillon, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2015 na Praça de eventos deste Município, tendo 
como critério de julgamento Menor Preço por Lote, declara classificada, habilitada e vencedora do certame a empresa: R JOAQUIM 
DOS REIS - ME, CNPJ nº 11.156.937/0001-77, com valor global: Lote 01,  R$ 12.000,00 (doze mil reais) e lote 02,  R$ 17.000,00 (de-
zessete mil reais), Serra Dourada/BA, 14/12/2015. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2015 
Homologo o resultado do julgamento do Pregão Presencial  nº 041/2015, tendo como objeto a contratação de empresa para locação 
de palco, sonorização, iluminação grupo de geradores e serviços de produção musical para contratar bandas regionais para realização 
das festividades do Réveillon, que será realizada no dia 31 de dezembro de 2015 na Praça de eventos deste Município, tendo como 
critério de julgamento Menor Preço por Lote, que declara habilitada e vencedora da licitação a empresa: R JOAQUIM DOS REIS - 
ME, CNPJ nº. 11.156.937/0001-77, com valor global: Lote 01,  R$ 12.000,00 (doze mil reais) e lote 02,  R$ 17.000,00 (dezessete mil 
reais). Publique-se. Em, 14/12/2015. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal 
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