
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.
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AVISO DE CONVOCAÇÃO DO TERCEIRO COLOCADO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2019  
 
 
 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
Tipo: Menor Preço / Menor Lance por Lote 
OBJETO: Locação de máquinas, veículos leves e pesados destinados a recuperação das estradas da 
Zona Rural, bem como para o desenvolvimento das atividades das Secretarias do Município de Santa 
Rita de Cássia.  
 
 
 
O Município de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob o no 13.880.711/0001-40, com sede à Praça da Bandeira, 35, Centro - Santa 
Rita de Cássia- BA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que em face do 
parecer emitido pela assessoria jurídica em conformidade com art. 24, XI da Lei nº 8.666/93, 
CONVOCA o licitante remanescente na ordem de classificação, MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA-ME , 
classificada em 3º lugar no certame lote 01, para a assinatura do contrato. A contratação se dará nas 
mesmas condições proposta pelo o primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidades com ato convocatório, conforme art. 64 § 2º da Lei de Contratos e Licitações. Caso não 
aceite será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja, decidida 
pela revogação da licitação. O licitante remanescente acima convocado tem o prazo de 03 (três) dias 
úteis, a partir da publicação deste para se dirigir ao setor de licitação situada a Travessa Professora 
Helena Figueira, s/n, Centro em Santa Rita de Cássia-BA. 
 
Deste já, solicitamos a mesma documentação de habilitação constante no Edital do referido processo, 
bem como a proposta do saldo remanescente. 
 
 
    

Santa Rita de Cássia, 15 de maio de 2019. 
 
 
 

João Francisco Pereira Neves da Silva 
Pregoeiro 

 


