
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 Cosntituição 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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VII  Nº 1786   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  20 de agosto de 2013

AVISO DE LICITAÇÃO
 -
O Pregoeiro da PMSD realizará em sua sede: PPRP nº 020/2013, em 02/09/13, às 09:30h, para contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de contratação de horas máquinas e de veículos automotores para execução de serviços da Sec. de Obras. e PPRP 
nº 021/2013, em 03/09/2013, às 09:00, para aquisição de móveis de mdf e de aço, equipamento de informática, eletrodomésticos, 
aparelho de sonorização, projetores, condicionador de ar. Editais na sede através do Tel: (77) 3686-2079 . Divulgação dos demais atos 
do certame-Diário Oficial: www.serradourada.ba.gov.br Serra Dourada, 20 de agosto 2013. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Divulga aos interessados resultado de Julgamento de Licitaçao Modalidade PP 013/2013, objetivo: contratação de empresa espe-
cializada para  prestar serviço de Eletrocardiograma a distancia, com fornecimento de laudos  de ECG 24 horas, e fornecimento de 
um equipamento de realização dos exames em regime de comodato. Empresa Vencedora: L. CLIN LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICA LTDA, CNPJ: 10.866.133/0001-07, Valor global: R$ 42.000,00, período 12 (doze) meses Serra Dourada/BA, 13 de agosto 
de 2013. Carlos Marques Rodrigues - Pregoeiro
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