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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.
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Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73

 ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2016 - Com base no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, reconheço integralmente a 
Dispensa de Licitação relativa ao Processo Administrativo MSD/59.01.2016, em favor da contratada a Srª. JOSYLANE DOS SAN-
TOS SILVA, inscrita no CPF/MF sob nº, 029.601.855-44. Objetivado a locação de imóvel situado na Rua Capitão Norberto Nunes, nº 
88, Bairro Centro, Serra Dourada/BA, a qual será utilizada para abrigar Família carente neste município. Valor Global: R$ 1.356,00 
(um mil trezentos e cinquenta e seis reais); Vigência: 21/01/2016 à 31/12/2016. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. 
Gabinete do Prefeito, Serra Dourada/BA 21/01/2016. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016. 
O Pregoeiro do Município de Serra Dourada Estado da Bahia, após análise da Proposta de Preço, dos documentos de habilitação, 
e em conformidade com as  Leis Federais Nº s 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial nº 01/16, que 
tem como objeto a contratação de empresa para a realização da Jornada Pedagógica em Educação da rede Municipal de Ensino deste  
município, tendo como critério de julgamento Menor preço global, declara vencedora a empresa CRISTIANE SANTOS MENEZES – 
ME - CNPJ nº 21.228.708/0001-74, com o valor global de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Serra Dourada/BA, 28.01.2016. 
Vilmar Souza dos Santos - Pregoeiro Municipal.

CONVOCAÇÃO  PARA APRESESENTAÇÃO DA PROPOSTA REALINHADA
O Município de Serra Dourada, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF. 14.222.277/0001-73,  através do Pregoeiro 
Oficial, designado pelo Decreto nº 001/2016, de 11 de janeiro de 2016. CONVOCA para apresentação da proposta realinhada no 
prazo de 48 (Quarenta oito) horas, a partir da presente publicação a  empresa GAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 
10.588.756/0001-57, vencedora dos lotes 01 e 02, conforme julgamento do Pregão Presencial (SRP) de N˚ 041/2015, realizado no dia 
26 de janeiro de 2016, cujo objeto a contratação de empresa  para registrar  preço para eventual aquisição de móveis para escritório, 
eletrodomésticos, eletroeletrônicos e  condicionador de ar para atender a demanda das diversas secretarias e órgãos deste município. 
Caso a empresa não apresente a proposta em consonância com o edital e com base no seu último lance o Pregoeiro convocará os 
remanescentes. Os interessados cientificados dos demais atos do certame serão publicados no Diário Oficial do Município no site 
www.serradourada.ba.gov.br.  Serra Dourada/BA. 01/02/2016 Carlos Marques  Rodrigues – Pregoeiro Municipal


