
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
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MUNICIPÍO DE SERRA DOURADA-BA
CNPJ nº 14.222.277/0001-73

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2014 

Com base no art. 24, X da Lei 8.666/93, reconheço integralmente a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Administrativo 
MSD/92.06.2014, referente a contratação dos serviços. Contratado: ELIZANDA CAMPOS DE SOUZA COSTA, inscrito no CPF/MF 
sob nº. 857.413.611-53. Objeto: Locação de Imóvel destinado a pessoas carentes de acordo programação da secretaria de assistência 
social, deste município de Serra Dourada - BA, VALOR GLOBAL: R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais); Vigência: 12/06/2014 
à 31/12/2014. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Gabinete do Prefeito, em Serra Dourada, aos 12 de junho de 2014. 
José Milton Frota de Souza Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Serra Dourada/BA através de sua comissão de pregão nomeada pelo Decreto nº 001/2014, fará licitação na moda-
lidade: PPRP nº 010/2014, em 01/07/2014, às 09:00h, objeto. Contratação de empresa para prestação de serviços funerários, com 
fornecimento de urnas,  preparação de corpo e traslados, em atendimento a secretaria de Assistência Social, visando o atendimento 
da população carente do Município. Edital na sede através do Tel: (77) 3686-2079. Demais atos no Diário Oficial do Município: www.
serradourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA, 17/06/2014. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro


