
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 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019
O Município de Serra Dourada/BA, através do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 033/2019, comunica aos interessados que 
nos termos da Lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 20/2019, objeto: contratação de empresa para prestação 
de serviços de lanternagem, funilaria e  pintura automotiva e serviços de estofaria nos ônibus escolares pertencente  a este município, 
mediante as condições estabelecidas no Edital e aquelas que compõem seus anexos. Abertura/recebimento dos envelopes previsto 
para o dia 04/12/2019, às 09:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. O Edital completo está disponível no site (www.serra-
dourada.ba.gov.br) e no setor de licitações. Demais informações através do tel. (77) 3686-2079.  S. Dourada/BA, 20/11/2019. Carlos 
Marques 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 Nºs 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial (SRP)  nº 020/2019. Objeto: Con-
tratação de empresa para aquisição de material didático  de expediente e de limpeza para atender os programas: Programa de apoio 
a novas turmas de Educação Infantil e PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), tendo como critério de julgamento, menor 
preço por lote, declara vencedora a empresa:  AMAURI PEREIRA CASTRO-ME, CNPJ nº 02.131.826/0001-15; Lte 01, vlr global R$ 
71.500,00 e lte 02, vlr global R$ 69.000,00.  S. Dourada/BA,   20/11/2019. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA  Nº 01/2019.
O Município de Serra Dourada/BA através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 032/2019, torna publico 
para conhecimento dos interessados que no dia 23/12/2019, às 09:00h, fará realizar licitação, modalidade Concorrência Publica nº 
01/2019. Sob o regime de menor preço global por lote. Objeto, contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para 
construção de escolas neste município, de acordo com o Projeto Básico e especificações técnicas, Edital e anexos. O Edital completo 
está disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) e na sede no setor de licitações. Informações, através do tel. (77) 3686-2079.  S. 
Dourada/BA, 20/11/2019. Carlos Marques Rodrigues – Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA  Nº 02/2019.
O Município de Serra Dourada/BA através da Comissão Permanente de Licitação nomeada pelo Decreto nº 032/2019, torna publico 
para conhecimento dos interessados que no dia 24/12/2019, às 09:00h, fará realizar licitação, modalidade Concorrência Publica nº 
02/2019. Sob o regime de menor preço por lote Objeto, contratação de empresa e especializada no ramo de engenharia para reforma 
e ampliação de escolas neste município,  de acordo com o Projeto Básico e especificações técnicas, Edital e anexos. O Edital completo 
está disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) e na sede no setor de licitações. Informações, através do tel. (77) 3686-2079.  S. 
Dourada/BA, 20/11/2019. Carlos Marques Rodrigues – Presidente da CPL


