
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2017 

 
RESULTADO DE PROCESSO - TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Pregoeira torna público o resultado do presente Processo, a saber: Objeto do Processo: Locação de veículos, 
máquinas e prancha para apoio dos serviços de transportes do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia-CONSID, 
em atendimento a necessidades deste Consórcio; Licitantes vencedores: 1) P-9 CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ 
07.255.971/0001-21; Valor Lote 01: R$ 575.898,00 (quinhentos e setenta e cinco mil e oitocentos e noventa e oito 
reais) e Lote 04  R$ 394.700,00 (trezentos e noventa e quatro mil e setecentos reais) e 2) FPS TRANSPORTES 
EIRELI, CNPJ 18.731.863/0001-02, Valor Lote 02: Lote 02 R$ 551.498,40 (quinhentos e cinquenta mil e 
quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e Lote 03 R$ 512.150,00 (quinhentos e doze mil, cento e 
cinquenta reais); Fonte de Recursos: 21 e 24, e nesses termos foi adjudicado o objeto do presente processo aos 
licitantes acima. 

 
Barreiras(BA), 15 de dezembro de 2017. 

 
CATIA HELENA DE MORI 

Pregoeira 


