
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 2863     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   03 de agosto 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 2862     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   02 de agosto 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 2856     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   27 de julho 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 2855     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   26 de julho 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 2849     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   20 de julho 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 2847     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   18 de julho 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 2842     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   13 de julho de 2016
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REGIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA DOURADA - 
BA 

 
CAPITULO I 

 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

  
Art. 1º  A Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada - BA, como Etapa Preparatória para 
a 6ª Conferência Estadual das Cidades, convocada pela Resolução Normativa nº. 006, de 25 de 
setembro de 2015 do Conselho Estadual das Cidades da Bahia, publicada em 12 de novembro de 
2015, em conformidade com Lei nº 10.704/2007 e o Decreto nº 10.949/2008 que regulamenta o 
ConCidades/BA c/c Decreto Federal nº 5.790 de 25 de maio de 2006 e a Resolução Normativa nº 19 
de 18 de setembro de 2015 do Conselho Nacional das Cidades, terá, em consonância com o 
Regimento da 6ª Conferência Nacional e 6ª Conferência Estadual das Cidades, os seguintes 
objetivos e finalidades: 
 
 
I – São objetivos da 6ª Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada:  
 

a)  Propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos do Estado para com os 
Municípios, União e com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados à 
Política e o Desenvolvimento Urbano;  

b) Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de 
ação para enfrentar os problemas existentes na cidade;  

c) Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as 
diferenças de sexo, idade, raça e etnia, para a formulação de proposições e realização de 
avaliações sobre a função social da cidade e da propriedade, e;  

d) Proporcionar e estimular a gestão democrática das políticas de desenvolvimento urbano do 
Município articuladas com o Estado e a União.  

 
II – São finalidades da 6.ª Conferência Municipal da Cidade de Serra Dourada:  
    

a) Indicar prioridades de atuação na área de desenvolvimento urbano para o Município, o 
Estado e a União;  

b) Eleger as entidades que atuam no âmbito do município para compor, por meio de suas 
representações, o Conselho Municipal da Cidade, aprovado pela Lei 60 de 28/02/2008 no 
período que compreenderá entre /06/2016 a /06/2019, conforme disposto na Lei Municipal 
nº 060, de 28 de fevereiro de 2008. 
 

  
CAPÍTULO II 
DO TEMÁRIO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de S. Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos inte-
ressados que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 21/2016, objeto: Contratar 
empresa  para prestar  serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus e serviços de lavagem de veículos, com 
vistas ao atendimento das necessidades dos veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham com-
por a frota oficial deste município,  conforme especificado no Termo de Referência. Abertura/recebimento dos envelopes 
prevista p/ o dia 27/07/2016 às 09:00h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município 
no site: www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 13/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Município de S. Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 001/2016, comunica aos interes-
sados que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 22/2016, objeto: Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL em cilindros, para aten-
der a demanda da secretaria municipal de saúde,  conforme especificado no Termo de Referência. Abertura/recebimento 
dos envelopes prevista p/ o dia 27/07/2016 às 11:00h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial 
do Município no site: www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 13/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 
Municipal

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2016 – Com base no art. 25, inc. II da Lei 8.666/93: reconheço 
integralmente a Inexigibilidade de Licitação relativa ao Processo Administrativo nº MSD/115.07.2016, em favor da con-
tratação da Srª. MARLENE ROSA DE OLIVEIRA, brasileira, Farmacêutica/Bioquímica,  inscrita no CPF/MF sob nº, 
320.307.115-00, C.R.F/BA. sob n° 1972. Objeto: Contratação de prestação de serviços para citologia clínica. Valor Men-
sal: R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência: 13/07 à 31/12/2016. Ratifico o ato de Inexigibilidade de Licitação supracitado. José 
Carlos Souza de Jesus - Secretário Municipal de Saúde,  Serra Dourada/BA, 13 de julho de 2016. 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 150/2015 Ref. TP Nº 03/2015. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde 
do Município de Serra Dourada, inscrito no  CNPJ sob nº 11.230.366/0001-73. CONTRATADA: ARAÚJO DURÃES 
ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.087.577/0001-07. OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente 
Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do instrumento contratual original firmado, por mais 09 (nove) meses, 
nos termos da Cláusula Décima Terceira, do referido contrato, estendendo sua vigência até 24/03/2017, nos termos do 
inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666/93. Serra Dourada/BA, 24 de junho de 2016. José Carlos Souza de Jesus – Gestor do 
Fundo Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
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 23/2016, objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços funerários, em atendimento a Sec. Municipal de Ação Social, conforme especificado no termo de referencia. Abertura/
recebimento dos envelopes prevista p/ o dia 01/08/2016 às 10:00h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial 
do Município no site: www.serradourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 19/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO 
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 24/2016, objeto: Contratação de empresa para 
prestar serviços de manutenção e fornecimento de peças (mecânicas, elétricas e assessórios), para serem utilizados na manutenção de 
máquinas pesadas e caminhões da frota deste município, conforme especificado no termo de referencia. Abertura/recebimento dos 
envelopes prevista p/ o dia 02/08/2016 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, 19/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2016 - Com base no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, reconheço integralmente a 
Dispensa de Licitação relativa ao Processo Administrativo MSD/118.07.2016, em favor da contratada a Srª. MARIA APARECIDA 
DA SILVA REIS, inscrita no CPF/MF sob nº, 982.566.295-68. Objetivado  a locação de um imóvel situado na Rua Jardim Cruzeiro, 
s/n, Serra Douradinha, Serra Dourada/BA, a qual será utilizada para abrigar Família carente deste município. Valor Global: R$ 672,00 
(seiscentos e setenta e dois reais); Vigência: 12/07/2016 à 31/12/2016. Ratifico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Gabinete 
do Prefeito, Serra Dourada/BA 12/07/2016. José Milton Frota de Souza - Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato n°. 134/2016
PARTES: Município de Serra Dourada, CNPJ: 14.222.277/0001-73 e o Sr. ALFREDO NEVES PEREIRA, portador do RG: nº 279205 
SSP/MT e CPF/MF nº 314.192.401-53. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua Ambrósio 
Francisco da Silva, s/n, Bairro Serra Douradinha, Serra Dourada/BA, a qual será utilizada para abrigar Família carente neste municí-
pio de Serra Dourada/BA. VALOR GLOBAL: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 01/07/2016 à 31/12/2016. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Correrão por Conta da Unidade: 02.05.000 – Secretaria de Assistência Social; 2030 – Manutenção 
da Secretaria de Assistência Social; 3.3.9.0.36.0.0 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física - Fonte - 00. DATA DA ASS.: 01.07.2016. 
José Milton Frota de Souza – Prefeito Municipal.

Extrato do Contrato n°. 135/2016
PARTES: Município de Serra Dourada, CNPJ: 14.222.277/0001-73 e a Srª. BALBINA SALOMÉ DE SOUZA, portadora do RG: nº 
3.311.910 SSP/BA e CPF/MF nº 765.481.215-04. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. OBJETO: Locação de um imóvel situado na Rua 
Manoel Domiense, nº 99, Bairro da Passagem,  Serra Dourada/BA, a qual será utilizada para abrigar Família carente neste município 
de Serra Dourada/BA. VALOR GLOBAL: R$ 720,00 (setecentos e vinte reais). VIGÊNCIA: 01/07/2016 à 31/12/2016. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Correrão por Conta da Unidade: 02.05.000 – Secretaria de Assistência Social; 2030 – Manutenção 
da Secretaria de Assistência Social; 3.3.9.0.36.0.0 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física - Fonte - 00. DATA DA ASS.: 01.07.2016. 
José Milton Frota de Souza – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO 
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 25/2016, objeto: 
Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e materiais médico hospitalar para o Hospital Munici-
pal, Farmácia Básica, Laboratório,  PSF’s e  Gabinetes Odontológicos, para atender a demanda da Secretaria de Saúde  
deste município, conforme especificado no termo de referencia. Abertura/recebimento dos envelopes prevista p/ o dia 
09/08/2016 às 09:30h, Tel (77) 3686-2079. Edital na sede. Demais atos no Diário Oficial do Município no site: www.ser-
radourada.ba.gov.br. S. Dourada/BA, 25/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 50/2016 - Com base no art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, reconheço inte-
gralmente a Dispensa de Licitação relativa ao Processo Administrativo MSD/120.07.2016, em favor da associação dos 
moradores de tiririca II, inscrita no CNPJ sob nº. 42.707.497/0001-22. Objeto  aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme Lei 
n.º 11.947, de 16/06/2009, Resolução CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, Resolução CD/FNDE n.º 26, de 07/06/2013. Valor  
mensal estimado em até: R$ 3.383,00 (três mil trezentos e oitenta e três reais); Vigência: 18/07/2016 à 31/12/2016. Rati-
fico o ato de Dispensa de Licitação supracitado. Gabinete do Prefeito, Serra Dourada/BA 18/07/2016. José Milton Frota 
de Souza - Prefeito Municipal.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de S. Dourada/BA, 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 (SRP)  nº 20/2016. Objeto, contratar 
empresa para eventual aquisição de materiais elétricos diversos, para atender as demandas das secretarias e órgãos deste município, 
tendo como critério de julgamento menor preço global, declara vencedora a empresa: OSCAR PEREIRA CAMPOS - ME CNPJ nº 
17.531.939/0001-85,  valor global R$ 227.884,00.  S. Dourada/BA, 26.07.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de S. Dourada/BA, 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 21/2016. Objeto, contratação de 
empresa para prestação de  forma parcelada de serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus e serviços de lavagem de 
veículos, com vistas ao atendimento das necessidades dos veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham 
compor a frota oficial deste município, tendo como critério de julgamento menor preço global, declara vencedora do LOTE 01, a 
empresa: MARCELO DE BARROS GARÇÃO-ME, inscrita no CNPJ sob Nº 11.831.644/0001- 48,  valor global R$ 50.490,00. Lote 02 
DESERTO. S. Dourada/BA,  27.07.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de S. Dourada/BA, 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 22/2016. Objeto, Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de forma parcelada de GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL em cilindros, para atender a 
demanda da secretaria municipal de saúde, tendo como critério de julgamento menor preço global, declara vencedora a empre-
sa: DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA, CNPJ nº 96.761.986/0001-91,  valor global R$ 36.800,00. S. Dourada/BA,  
27.07.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 
 

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2016. 
Tendo em vista o lote 02 do Pregão Presencial  nº 21/2016, ter sido DESERTO, o Município de Serra Dourada, através do Pregoeiro 
municipal torna publico para conhecimento dos interessados que no  dia 08/08/16 às 10:00h, na sede desta prefeitura na sala de lici-
tação realizará licitação na modalidade de Pregão presencial somente para o lote 02. Objeto: contratação de empresa para prestação 
de  forma parcelada de serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus, com vistas ao atendimento das necessidades dos 
veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial deste município. Informações: Tel. (77) 
3686-2079. Informa, ainda, que cópia a do Edital encontra-se à disposição no Setor de Licitações. Demais atos no Diário Oficial do 
Município no site www.serradourada.ba.gov.br – Serra Dourada/BA 27/07/2016. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 20/2016, referente à contratação de  empresa para eventual aquisição 
de materiais elétricos diversos, para atender as demandas das secretarias e órgãos deste município, considerando-se classificada, 
habilitada e vencedora do certame a empresa: OSCAR PEREIRA CAMPOS - ME CNPJ nº 17.531.939/0001-85,  valor global R$ 
227.884,00.  S. Dourada/BA, 26.07.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial n.º 21/2016, referente à contratação de  empresa para prestação de  forma parcelada 
de serviços de borracharia, conserto e vulcanização de pneus e serviços de lavagem de veículos, com vistas ao atendimento das neces-
sidades dos veículos automotores e máquinas que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial deste município, conside-
rando-se classificada, habilitada e vencedora do certame somente do LOTE 01, a empresa: MARCELO DE BARROS GARÇÃO-ME, 
inscrita no CNPJ sob Nº 11.831.644/0001-48,  valor global R$ 50.490,00. Lote 02 DESERTO. S. Dourada/BA,  27.07.2016. Carlos M. 
Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial n.º 22/2016, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento 
de forma parcelada de Gás Oxigênio Medicinal em cilindros, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde, conside-
rando-se classificada, habilitada e vencedora do certame a empresa: DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA, CNPJ nº 
96.761.986/0001-91,  valor global R$ 36.800,00. S. Dourada/BA,  27.07.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de S. Dourada/BA, 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 23/2016. Objeto, contratação 
de empresa para prestação de serviços funerários, com fornecimento de urnas e serviços de preparação do corpo e traslados, para a 
demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando o atendimento da população carente deste Município, tendo como 
critério de julgamento menor preço global, declara vencedora a empresa: TRANS. FR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, Inscrita 
no CNPJ nº 11.404.208/0001-92,  valor global R$ 140.440,00. S. Dourada/BA,  01.08.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
Homologo o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 20/2016, referente à contratação de  empresa para eventual aquisição de 
materiais elétricos diversos, para atender as demandas das secretarias e órgãos deste município, tendo como critério de julgamento 
menor preço por global, considerando-se classificada, habilitada e vencedora do certame a empresa: OSCAR PEREIRA CAMPOS 
– ME,  CNPJ nº 17.531.939/0001-85,  valor global R$ 227.884,00 -  Serra Dourada/BA, 01.08.2016. José Milton Frota de Souza – Pre-
feito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Homologo o objeto da licitação Pregão Presencial n.º 22/2016, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento 
de forma parcelada de Gás Oxigênio Medicinal em cilindros, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde, tendo como 
critério de julgamento menor preço por global, considerando-se classificada, habilitada e vencedora do certame a empresa: DIOX 
DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA, CNPJ nº 96.761.986/0001-91,  valor global R$ 36.800,00 -  S. Dourada/BA,  01.08.2016. 
José Carlos Souza de Jesus – Secretário Municipal de Saúde.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Adjudico o objeto da licitação Pregão Presencial n.º 23/2016, referente à contratação de empresa para prestação de serviços funerá-
rios, com fornecimento de urnas e serviços de preparação do corpo e traslados, para a demanda da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, visando o atendimento da população carente deste Município, tendo como critério de julgamento menor preço por global, 
considerando-se classificada, habilitada e vencedora do certame a empresa: TRANS. FR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, 
CNPJ nº 11.404.208/0001-92,  valor global R$ 140.440,00. S. Dourada/BA,  01.08.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Pregoeiro do Município de S. Dourada/BA, 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 (SRP)  nº 24/2016. Objeto, contração 
de empresa para registro de preço para eventual prestação de  serviços de manutenção e fornecimento de peças (mecânicas, elétricas 
e assessórios), originais, genuínas ou paralelas de boa qualidade para serem utilizados na manutenção das máquinas pesadas, cami-
nhão e caçamba da frota deste Município, tendo como critério de julgamento menor preço por lote, declara vencedora a empresa: 
JOSENI DE ANDRADE CUNHA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.876.754/0001-63.  Valor global: Lote 01, R$ 26.627,31; lote 02, R$ 
25.569,81; lote 03, R$ 43.848,48; lote 04, R$ 32.790,92; lote 05, R$ 124.425,52; lote 06, R$ 32.223,79; lote 07, R$ 24.700,00; lote 08, R$ 
252.556,00; lote 09, R$ 19.030,00; lote 10, R$ 26.600,00; lote 11, R$ 25.600,00; lote 12, R$ 29.600,00; lote 13, R$ 19.800,00 e lote 14, R$ 
19.800,00. S. Dourada/BA,  02.08.2016. Carlos M. Rodrigues – Pregoeiro 


