
ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 2708     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   01 de março de 2016

AVISOS DE LICITAÇÕES:

O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Decreto nº 001/2016, co-
munica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade,  Pregão Presencial nº 
09/2016, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de veiculação em propaganda volan-
te em carro de som, para divulgar as matérias institucionais e outros serviços desta municipalidade, conforme 
especificado no Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 14/03/2016, às 
08:30h, na sala de licitação da Prefeitura Municipal. Edital completo encontra-se na sede da Prefeitura, sito 
à Rua Mª Mendes da Silva, 612, centro – S. Dourada/BA, tel. 77 3686-2079. Informações e demais atos resul-
tantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município disponível no site www.serradourada.
ba.gov.br. Serra Dourada/BA, 1º de março de 2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Decreto nº 001/2016, co-
munica aos interessados que nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade,  Pregão Presencial nº 
10/2016, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corre-
tiva e preventiva de todo o sistema de iluminação pública e elétrico das secretarias e órgãos públicos na sede e 
zona rural deste município, conforme especificado no Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes 
prevista para o dia 14/03/2016, às 11:00h, na sala de licitação da Prefeitura Municipal. Edital completo encon-
tra-se na sede da Prefeitura, sito à Rua Mª Mendes da Silva, 612, centro – S. Dourada/BA, tel. 77 3686-2079. 
Informações e demais atos resultantes dessa licitação serão publicados no Diário Oficial do Município dispo-
nível no site www.serradourada.ba.gov.br. Serra Dourada/BA, 1º de março de 2016. Carlos Marques Rodrigues 
– Pregoeiro Municipal

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 2704     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   26 de fevereiro de 2016

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 2701     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   23 de fevereiro de 2016

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016.
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos interessados que 
nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07/2016, objeto Contratar  empresa para fornecimento 
de Internet Banda Larga, a fim de suprir as necessidades das secretarias e órgãos de município, de acordo Termo de Referencia - 
Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 07/03/2016, às 11:30h, na sala de licitações da Prefeitura. 
Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município no site: www.serradourada.ba.gov.br - S. Dourada/BA, 23/02/2016. Car-
los Marques Rodrigues – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 08/2016.
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos interessados que 
nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 08/2016, objeto contratar  empresa para registro 
de preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral, material de limpeza e descartáveis, para a demanda das secretarias 
e órgãos deste município, de acordo Termo de Referencia - Anexo I do Edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o 
dia 08/03/2016 às 09:30h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município no site: www.serradourada.
ba.gov.br - S. Dourada/BA, 23/02/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 04/2016. 
O Pregoeiro do Município de Serra Dourada/BA, após análise das Propostas de Preços, dos documentos de habilitação, e em confor-
midade com as  Leis Federais Nº s 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial (SRP) nº 04/2016, objeto: 
Contratar empresa p/ o registro de preços p/ eventual locação de horas máquinas e de veículos automotores diversos que serão utili-
zados na manutenção das estradas vicinais e outros serviços da Secretaria Municipal de Obras e Transportes deste município, tendo 
como critério de julgamento Menor preço por lote, declaram vencedora a empresa: Torres Construções e Serviços Ltda - ME, CNPJ  
nº 18.725.763/0001-65. Lote 01, valor global  R$ 1.542.000,00 e lote 02, valor global R$ 350.000,00.  Serra Dourada/BA, 22.02.2016. 
Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 036/2016 – Com base no art. 25, inc. III,  da Lei 8.666/93, reconheço integral-
mente a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Adm. n° MSD/76.02.2016, referente a contratação da Empresa MAC PRO-
DUÇOES LTDA, CNPJ nº 21.198.190/0001-73, representante exclusiva da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Objeto: Prestação de 
serviços p/ promoção de show artísticos e musicais em Praça Publica em comemoração aos festejos da Festa de Maio neste município 
no dia 03 de maio de 2016. Valor Global: R$ 233.850,00 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e cinqüenta reais); Ratifico o ato de 
Inexigibilidade de Licitação supracitado. Serra Dourada, 19/02/2016. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal.
  
Extrato do Contrato n°. 078/2016
PARTES: Município de Serra Dourada, CNPJ: 14.222.277/0001-73 e a empresa. MAC PRODUÇOES LTDA, CNPJ nº 21.198.190/0001-
73. Fundamento Legal: Art. 25, III Lei 8.666/93. OBJETO: Prestação de Serviços para promoção de show artísticos e musicais da 
dupla  Zezé Di Camargo e Luciano em comemoração aos festejos da Festa de Maio neste município no dia 03 de maio de 2016. 
VALOR GLOBAL: R$ 233.850,00 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos e cinqüenta reais). VIGÊNCIA: 19/02 a 03/05 de 2016. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04 000 – Sec. de Educação e Cultura – 13.392.666.2026 Realização de eventos Cívico, Artístico e 
Populares; 3.3.9.0.39.00.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte – 00 e 24. DATA DA ASS.: 19.02.2016. S. Dourada/
BA. José Milton F. de Souza - Prefeito

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

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 2700     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   22 de fevereiro de 2016

AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PPRP nº 041/2015
Objeto: Contratar empresa p/ registro de preços p/ eventual aquisição de móveis p/ escritório, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e  
condicionador de ar para atender a demanda das diversas secretarias e órgãos deste município. HOMOLOGO o objeto em favor das 
empresas: MARIO SANTOS DE SOUZA-ME, CNPJ nº 09.046.660/0002-69. Vencedora dos lotes:  01, valor global R$ 67.000,00, lote 
02, valor global R$ 25.900,00 e lote 03, valor global R$ 31.000,00 e EDMAR DE ARAÚJO PEREIRA-ME, CNPJ nº 07.631.741/0001-
10. Vencedora do  lote: 04, valor global R$ 39.400,00. Val. 12 meses, S. Dourada/BA, 16/02/2016. José Milton F. de Souza – Prefeito.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO P. PRESENCIAL (SRP) Nº 03/2016. 
O Pregoeiro do Município de Serra Dourada/BA, após análise da Proposta de Preço, dos documentos de habilitação, e em conformi-
dade com as  Leis Federais Nº s 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial nº 03/16, que tem como objeto 
contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar deste município para o ano letivo de 
2016, tendo como critério de julgamento Menor preço por lote, declaram vencedoras as empresas: AMAURI PEREIRA DE CASTRO 
ME, CNPJ sob o nº 02.131.826/0001-15. Vencedora: Do lote 01, valor global R$ 141.072,10, lote 02, valor global R$ 149.435,00; valor 
global 03 R$ 40.425,00; WALLACE MICHEL SANTANA SANTOS-MEI, CNPJ sob nº 17.396.411/0001-40. Vencedora do lote 04, 
valor global R$ 49.700,00; MARIA DILMA DE SOUZA SANTANA–ME, CNPJ sob nº 03.441.817/0001-93. Vencedora do lote: 03, 
valor global R$ 13.142,70; EDNA RODRIGUES MACIEL ME, CNPJ sob nº. 11.371.545/0001-20.  Vencedora do lote 06, valor global 
R$ 37.500,00; COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO LTDA, CNPJ sob nº. 15.811.747/0001-05. Vencedora do lote 07, valor glo-
bal R$ 72.009,00. Serra Dourada/BA, 03.02.2016. Carlos Marques Rodrigues - Pregoeiro 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 03/2016 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial n.º 03/2016, referente a contratação de empresa para aquisição de gêneros ali-
mentícios destinados a alimentação escolar deste município para o ano letivo de 2016, considerando-se classificadas, habilitadas e 
vencedoras do certame as empresas: AMAURI PEREIRA DE CASTRO ME, CNPJ sob o nº 02.131.826/0001-15. Vencedora: Do lote 
01, valor global R$ 141.072,10, lote 02, valor global R$ 149.435,00; valor global 03 R$ 40.425,00; WALLACE MICHEL SANTANA 
SANTOS-MEI, CNPJ sob nº 17.396.411/0001-40. Vencedora do lote 04, valor global R$ 49.700,00; MARIA DILMA DE SOUZA 
SANTANA – ME, CNPJ sob nº 03.441.817/0001-93. Vencedora do lote: 03, valor global R$ 13.142,70; EDNA RODRIGUES MACIEL 
ME, CNPJ sob nº. 11.371.545/0001-20.  Vencedora do lote 06, valor global R$ 37.500,00; COMERCIAL DE ALIMENTOS CASTRO 
LTDA, CNPJ sob nº. 15.811.747/0001-05. Vencedora do lote 07, valor global R$ 72.009,00. Serra Dourada/BA, 03.02.2016. Carlos 
Marques Rodrigues - Pregoeiro 

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

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 IX  Nº 2322     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   10 de fevereiro de 2015

 
             Estado da Bahia 

           Município de Serra Dourada 
              CNPJ. 14.222.277/0001-73 
Rua       Maria Mendes da Silva, 612 – CEP. 47.740-000 – Serra Dourada – Bahia   

 

 

EDITAL MUNICIPAL Nº 001/2015  de 10 de fevereiro de 2015. 

 “Dispõe sobre a Publicidade da Audiência 
Pública, para dar cumprimento ao quanto 
determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), é dá outras 
providencias.”  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, faz saber a todos os munícipes que:  

CONSIDERANDO, que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o § 4º do Art. 
9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Nº 101/2000); 

 CONSIDERANDO, que a cada quadrimestre, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais; 

 RESOLVE:  

Art. 1º - Fica marcada para o dia 27 de fevereiro do corrente ano, audiência pública do 3º 
quadrimestre do ano de 2014. 

 § 1º - A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no salão da Câmara Legislativa 
deste município, a partir das 14:00 h. 

 § 2º - Ficam convidadas todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes, 
para dar ciências do quanto determinado do § 4º do Art. 9º da (LRF). 

 Art. 2º - Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

         Gabinete do Prefeito Municipal de Serra Dourada, 10 de fevereiro de 2015.  

 

José Milton Frota de Souza 
Prefeito Municipal 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2016 – Com base no art. 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, reconheço excep-
cionalmente a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Adm. n° MSD/82.02.2016, referente a contratação da empresa: Joseni de 
Andrade Cunha-ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.876.754/0001-63, com sede à Av. Perimetral, s/n, centro – Santa Mª da Vitoria/
BA. Objeto: Contratar empresa para aquisição de peças e acessórios para atender a demanda da Secretaria de Transporte deste mu-
nicípio. Valor global: R$ 38.048,05 (trinta e oito mil e quarenta e oito reais e cinco centavos). Ratifico o ato de Dispensa de Licitação 
supracitado. Gabinete do Prefeito, em Serra Dourada/BA, aos 26 de fevereiro de 2016. José Milton F. de Souza - Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 04/2016 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 04/2016, referente à contratação de empresa p/ o registro de preços 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, Transportes e Serviços Públicos deste município, considerando-se classificada, 
habilitada e vencedora do certame a empresa: Torres Construções e Serviços Ltda-ME, CNPJ  nº 18.725.763/0001-65. Lote 01, valor 
global  R$ 1.542.000,00 e lote 02, valor global R$ 350.000,00.  S. Dourada/BA, 22.02.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N.º 04/2016 
Homologo o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 04/2016, referente à contratação de empresa p/ o registro de preços 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, Transportes e Serviços Públicos deste município, considerando-se classificada, 
habilitada e vencedora do certame a empresa: Torres Construções e Serviços Ltda-ME, CNPJ  nº 18.725.763/0001-65. Lote 01, valor 
global  R$ 1.542.000,00 e lote 02, valor global R$ 350.000,00. S. Dourada/BA, 26.02.2016. José Milton F. de Souza - Prefeito 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 037/2016 
Com base no art. 25, inc. III,  da Lei 8.666/93, reconheço integralmente a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Adm. 
n° MSD/81.02.2016, referente a contratação da Empresa M&P FERREIRA PRODUÇOES LTDA, CNPJ nº 08.111.952/0001-94, re-
presentante exclusiva da Banda Bonde do Forró. Objeto: Prestação de serviços p/ promoção de show artísticos e musicais em Praça 
Publica em comemoração aos festejos da Festa de Maio neste município no dia 02 de maio de 2016. Valor Global: R$ 55.000,00 
(cinqüenta e cinco mil reais); Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação supracitado. S. Dourada/BA, 26/02/2016. José Milton F. 
de Souza 
- Prefeito Municipal.


