
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.

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

Ano VIII  Nº 1995    Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  18 de março de 2014

Município de Serra Dourada

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Serra Dourada/BA através de sua Comissão de Pregão nomeada pelo Decreto nº 001/2014,  fará  licitação na modali-
dade  P P R P nº 005/2014, no dia 31/03/14, às 09:30h, objeto: Contratação de empresa para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
p/ manutenção das secretarias e órgão deste município. Editais na sede através do Tel: (77) 3686-2079. Divulgação dos demais atos do 
certame-Diário Oficial: www.serradourada.ba.gov.br  Serra Dourada, 18 de Março de 2014. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de Serra Dourada/BA através de sua Comissão de Pregão nomeada pelo Decreto nº 001/2014,  fará  realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 005/2014, no dia 01/04/14, às 09:30h, objetivando: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços de filmagem edição e finalização de vídeo, apresentação de eventos em telões, prestação de serviços de sonorização 
de propaganda volante em carro de som/mini trio-elétrico para divulgar as matérias institucionais do município. Editais na sede 
através do Tel: (77) 3686-2079. Divulgação dos demais atos do certame-Diário Oficial: www.serradourada.ba.gov.br  Serra Dourada, 
18 de Março de 2014. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, torna público para conhecimento de todos os interessados que no pro-
cesso licitatório modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 004/2014, objeto: Contratação de empresa para futura e 
eventual aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) botijão com 13 Kg e vasilhames de 13 Kg, destinados as secretarias e órgão 
deste município, devido à ausência de Licitantes declara a Licitação DESERTA. Serra Dourada- BA, 18 de Fevereiro de 2014. Carlos 
Marques Rodrigues - Pregoeiro


