
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 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 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  deste município, tendo como critério de julgamento, menor preço global, declara vencedora a empresa Leidinaura Ma-
ria da Silva 00028046544, CNPJ nº 22.022.946/0001-91; Valor global R$ 42.500,00.  S. Dourada/BA,   04/12/2019. Carlos Marques 
Rodrigues – Pregoeiro

AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Adjudico na forma da Lei nº 8.666/93, o objeto da licitação Pregão Presencial  n.º 20/2019, referente a contratação de empresa 
para prestação de serviços de lanternagem, funilaria e  pintura automotiva e serviços de estofaria nos ônibus escolares pertencente  
deste município, tendo como critério de julgamento, menor preço global, declara vencedora a empresa Leidinaura Maria da Silva 
00028046544, CNPJ nº 22.022.946/0001-91; Valor global R$ 42.500,00.  S. Dourada/BA,   04/12/2019. Carlos Marques Rodrigues – 
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Serra Dourada/BA, através  Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 033/2019, comunica aos interessados que nos 
termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 021/2019, tipo menor preço por lote, objeto: Contratação de 
empresa para locação de veiculo para complementação da frota das diversas secretarias deste  município,   conforme especificado no 
Edital e anexos. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 19/12/2019 às 09:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Mu-
nicipal. O Edital completo está disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) na sede no setor de licitações, ou ainda, através do 
e-mail: pmsd-licitacoes@hotmail.com e do tel. (77) 3686-2079.  S. Dourada/BA, 05/12/2019. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Serra Dourada/BA, através do F.M.S. por intermédio do Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 033/2019, 
comunica aos interessados que nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial (SRP) nº 022/2019, tipo 
menor preço por lote, objeto: contratação de empresa para aquisição de medicamentos, instrumentos e materiais médico hospitalar 
para o Hospital Municipal Antonio de Souza Fagundes,  Farmácia Básica, Laboratório Municipal,  PSF’s, Vigilância Epidemiológica, 
Gabinetes Odontológicos deste  município,   conforme especificado no Edital e anexos. Abertura/recebimento dos envelopes prevista 
para o dia 20/12/2019 às 08:00h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. O Edital completo está disponível no site (www.serra-
dourada.ba.gov.br) na sede no setor de licitações, ou ainda, através do e-mail: pmsd-licitacoes@hotmail.com e do tel. (77) 3686-2079.  
S. Dourada/BA, 05/12/2019. Carlos Marques Rodrigues – Pregoeiro 
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AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Serra Dourada/BA, através  Pregoeiro Municipal nomeado pelo Dec. nº 033/2019, comunica aos interessados que 
nos termos da lei, fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial  nº 023/2019, tipo menor preço global, objeto: Contratação 
de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de intermediações de publicação legal dos atos administrativos, editora-
ção e diagramação dos conteúdos encaminhados no Diário Oficial da União e em Jornais de Grande Circulação do Estado e o serviço 
de Licenciamento de Software de ferramentas integradas de transparência em um só portal, para disponibilizar solução tecnológica 
composta de home page institucional para o Município, Diário Oficial do Município On-line, contendo, todos os requisitos técnicos 
e legais que garanta a autenticidade, integridade, validade jurídica de documentos e realização de transação eletrônicas seguras, 
conforme art. 1º, MP nº 2.200-2/01, realize backup e possua firewall, do interesse da Secretaria de Administração e Planejamento,   
conforme especificado no edital. Abertura/recebimento dos envelopes prevista para o dia 19/12/2019 às 11:00h, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal. O Edital completo está disponível no site (www.serradourada.ba.gov.br) na sede no setor de licitações, ou 
ainda, através do e-mail: pmsd-licitacoes@hotmail.com e do tel. (77) 3686-2079.  S. Dourada/BA, 05/12/2019. Carlos Marques Ro-
drigues – Pregoeiro 


