
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 XI  Nº 3182     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    18 de junho de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BARRA-BA 
CNPJ: 13.222.534/0001-04 
Rua dos Marianis, 1836 – Centro – Cep: 47.100-000 – Barra-BA – Fone: (74) 3662-2284 

 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL nº 006PP/2017. 

 
A Câmara Municipal de Barra, Estado da Bahia, torna público que homologou em 14 de junho 
de 2017 os atos praticados pelo Pregoeiro quando do procedimento licitatório referente ao 
Pregão Presencial n. 006PP/17, relativo à contratação de empresa para o fornecimento de 
aparelhos celulares (smartphone), com vistas a atender a demanda da Câmara Municipal de 
Barra-BA”, tendo como vencedora do lote único a empresa: ODAIR GOMES DE ALMEIDA & 
CIA LTDA – ME,  no valor global estimado de R$ 11.687,00 (onze mil, seiscentos e oitenta e 
sete reais). 
 

Barra/BA, 14 de junho de 2017. 
 
 

FRANCISCO NASCIMENTO MUDESTO  
Presidente 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL nº 007PP/2017. 

 
A Câmara Municipal de Barra, Estado da Bahia, torna público que homologou em 14 de junho 
de 2017 os atos praticados pelo Pregoeiro quando do procedimento licitatório referente ao 
Pregão Presencial n. 007PP/17, relativo à “contratação de empresa para aquisição de 01 (um) 
veículo zero quilômetro, com vistas a atender a demanda da Câmara Municipal de Barra-BA”, 
tendo como empresa vencedora do lote único: PRIMAVIA VEICULOS LTDA,  no valor global 
estimado de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais). 
 

Barra/BA, 14 de junho de 2017. 
 
 
 

FRANCISCO NASCIMENTO MUDESTO  
Presidente 

 

 


