
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 3309   Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 2016 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   23 de outubro de 2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304
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Praça Landulfo Alves, n° 26, Centro - Barreiras- BA 
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consorciosumob@gmail.com 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA – CONSID/UMOB 

CNPJ: 18.954.809/0001-18 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 013/2017 – CARTA-CONVITE Nº. 001/2017 
O Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID/UMOB, estabelecido na Praça 
Landulfo Alves, nº. 26, centro na cidade de Barreiras-BA, comunica aos interessados e à 
população em geral, que através da Comissão Permanente de Licitação, pelo Decreto nº 
001/2017, de 07 de fevereiro de 2017, que realizará licitação pública, modalidade 
CARTA-CONVITE, tipo menor preço por lote, para contratação de empresa 
especializada para locação de máquinas, veículos pesados e equipamentos para 
desenvolvimento das atividades do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - 
CONSID no dia 01 de novembro de 2017, às 09:00 horas, horário local. Melhores 
informações poderão ser obtidas no endereço acima, ou por telefone (77) 3613-3858, das 
08:00 as 12:00 ou através do e-mail: consorciosumob@gmail.com, a partir da publicação 
deste, conforme disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei 
Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014. Melhores informações poderão ser 
obtidas no endereço acima, ou por telefone (77) 3613-3858, das 08:00 as 12:00 ou através 
do e-mail: consorciosumob@gmail.com  
 
 

Barreiras(BA) 23 de Outubro de 2017. 
 
 

Tatiane Melo Ferreira 
Presidente da COPEL 


