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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 X  Nº 2682     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   04 de fevereiro de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 04/2016.
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Decreto nº 001/2016, comunica aos interessados 
que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 04/2016, objeto. Contratar empresa p/ re-
gistro de preço p/ eventual locação de horas máquinas e de veículos automotores diversos que serão utilizados na manutenção das 
estradas vicinais e outros serviços da Secretaria Municipal de Obras e Transportes deste município, conforme especificado no Termo 
de Referencia do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes previsto para o dia 22/02/2016, às 09:30h, na sala de reuniões da Prefei-
tura Municipal. Edital completo encontra-se na sede da Prefeitura, sito à Rua Mª Mendes da Silva, 612 - Centro – Serra Dourada/BA. 
Tel 77 3686-2079. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível 
no site www.serradourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA, 04 de fevereiro de 2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 01/16 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL do MUNICIPIO DE SERRA DOURADA DO ESTADO DA BAHIA, de-
signada pelo Decreto  n.º 002/16, torna público aos interessados que no dia 29/02/16, às 09h30min, na sala de Licitação da Prefei-
tura Municipal, situada na Rua Maria Mendes da Silva, 612, centro – Serra Dourada/BA, estarão sendo recebidas propostas para a 
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de bueiros nas estradas vicinais deste município, 
com fornecimento de todo material e mão-de-obra necessários para a execução dos serviços, em Lote Único, de acordo com os 
quantitativos e especificações técnicas constantes dos Anexos ao Edital de licitação, mediante modalidade Tomada de Preços, do 
tipo Menor Preço, tendo como critério de julgamento o menor preço global. O Edital completo está disponível, na CPL, no endereço 
acima citado, de 2.ª à 6.ª das 8h às 14h. Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do 
Município disponível no site www.serradourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA, 04 de fevereiro de 2016. Roney Robson dos Santos 
Flores - Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA PARA APRESESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
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, dentro do prazo de 48 (Quarenta oito) horas, a 
partir da presente publicação a  empresa MARIO SANTOS DE SOUZA ME, CNPJ Nº 09.046.660/0002-69, segunda colocada dos 
lotes 01 e 02, do Pregão Presencial (SRP) nº 041/2015, 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, se manifeste interesse em apresentar proposta para assumir os referidos lotes, em virtude da 
primeira colocada a empresa, GAUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 10.588.756/0001-57, não ter atendido o prazo e 
a convocação para apresentação da proposta realinhada. Caso não apresente  será considerado lotes fracassados.  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. 04/02/2016 Carlos Marques  Rodrigues – Pregoeiro Municipal
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