
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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CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA PARA APRESESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA. 
O Município de Serra Dourada,  através do Pregoeiro Municipal, designado pelo Decreto nº 
033/2019, de 23 de abril de 2019,  torna público aos interessados, e em especial aos 
participantes do Pregão Presencial nº 021/2019, cuja sessão de disputa foi realizada no dia 
24/12/2019, que, fica convocada dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a partir da presente 
publicação a  empresa  EVANILTON NOVAES TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA,  inscrita no  
CNPJ nº. 03.049.862/0001-05, segunda colocada no certame em questão, para apresentação 
de documentação habilitatória, em virtude da primeira colocada a empresa, TN LOCADORA E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ  nº 18.972.352/0001-74, não apresentar certidão municipal 
dentro do prazo concedido pela lei 123/06, Art. 43 § 1º, caso não aceite  será convocada as 
demais remanescentes na ordem de classificação, assim sucessivamente até a conclusão do 
processo.  O Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se, com vistas 
franqueadas aos interessados, nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal. 
S. Dourada/BA. 13/01/2020 Carlos Marques  Rodrigues – Pregoeiro Municipal 

 


