
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 RESULTADO DE JULGAMENTO E PRAZO RECURSAL 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2019 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, comunica aos interessados que está aberto o 
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93, para interposição de recurso referente à fase de classificação da Proposta de Preço 
do certame em epígrafe cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia/arquitetura para executar serviços de pavimentação em CBUQ, paralelepípedos e 
piso intertravado em diversas ruas da Sede e da Zona rural do município de Wanderley-BA. 
Foi CLASSIFICADA a proposta da empresa S&R Comércio, Locação e Serviço LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 00.820.755/0001-32, por ter atendido às exigências de classificação de propostas de 
preços previstas no edital. 
A Comissão de Licitação declara a empresa VENCEDORA do certame, com proposta no valor 
total de R$ 5.002.483,88 (cinco milhões e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta 
e oito centavos). 
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir 
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será homologado/adjudicado 
o supracitado objeto desta licitação. Wanderley, 17 de dezembro de 2019. Eilane Araújo de 
Novais Magalhães – Presidente da Comissão de Licitação. 

 

 


