
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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Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Oeste da Bahia 

CONSID 
                    

 
Rua Professor José Seabra de Lemos, n° 420, Recanto dos Pássaros - Barreiras- BA 

Tel: 77 3612-3858 
considadm@gmail.com 

 
 

 
Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Oeste da Bahia 

CONSID 
                    

 
ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 007/2018 – PROC. ADM. Nº. 
035/2018 - OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis de veículos por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro processado (CHIP), que 
possam ser utilizados na Rede de Postos credenciados para a distribuição de combustíveis - 
álcool hidratado (etanol), gasolina comum, óleo diesel S-10 destinados ao abastecimento da 
frota operacional de veículos do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID para 
fins de execução do Convênio com a CDA-SDR, nº 006/2017 – EMPRESA VENCEDORA: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 00.164.122/0001-97, vencedora do Lote 
Único, com o valor global de R$ 210.760,56 (duzentos e dez mil setecentos e sessenta reais e 
cinquenta e seis centavos) – Tatiane Melo Ferreira – Pregoeira Oficial - Barreiras (BA), 06 de 
dezembro de 2018. 
 
 
ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – P. PRESENCIAL Nº. 007/2018 – PROC. ADM. Nº. 
035/2018 - OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis de veículos por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro processado (CHIP), que 
possam ser utilizados na Rede de Postos credenciados para a distribuição de combustíveis - 
álcool hidratado (etanol), gasolina comum, óleo diesel S-10 destinados ao abastecimento da 
frota operacional de veículos do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID para 
fins de execução do Convênio com a CDA-SDR, nº 006/2017 – EMPRESA VENCEDORA: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 00.164.122/0001-97, vencedora do Lote 
Único, com o valor global de R$ 210.760,56 (duzentos e dez mil setecentos e sessenta reais e 
cinquenta e seis centavos) – Tatiane Melo Ferreira – Pregoeira Oficial - Barreiras (BA), 06 de 
dezembro de 2018. 
 
 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 
 
Processo Administrativo Nº 035/2018 – Pregão Presencial Nº 007/2018 – Órgão: Consórcio 
Intermunicipal do Oeste da Bahia/Consid - Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis de veículos por meio da implantação e operação de um 
sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão de controle de pagamento micro 
processado (CHIP), que possam ser utilizados na Rede de Postos credenciados para a 
distribuição de combustíveis - álcool hidratado (etanol), gasolina comum, óleo diesel S-10 
destinados ao abastecimento da frota operacional de veículos do Consórcio Intermunicipal do 
Oeste da Bahia – CONSID para fins de execução do Convênio com a CDA-SDR, nº 
006/2017. Contratação - Empresa Contratada: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, 
CNPJ/MF nº 00.164.122/0001-97 - Contrato nº 032/2018 - Data Assinatura: 06/12/2018 - 
Vigência: 06/12/2019 – Valor Global: R$ 210.760,56 (duzentos e dez mil setecentos e 
sessenta reais e cinquenta e seis centavos) – Fund. Lei N.º 8.666/93, e suas alterações 
posteriores – Termosires Dias dos Santos Neto – Presidente do Consid, 06 de dezembro 2018.  


