
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 Nº s 10.520/02 e 8.666/93 e nas disposições do Edital do Pregão Presencial (SRP) nº 15/2020. Objeto, contrata-
ção de empresa para fornecimento de  pães, leite, doces, salgados, p/ atender a demanda das secretarias e órgãos do município, tendo 
como critério de julgamento menor preço global, declara vencedora, a empresa: Jorlandio Grigorio de Jesus e Cia Ltda, inscrita no 
CNPJ sob nº. 20.781.841/0001-90,  valor global R$ 82.250,00.  Serra Dourada/BA, 10/08/2020. Vilmar Souza dos Santos – Pregoeiro 
Municipal.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
Adjudico na forma da Lei nº 8.666/93, o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 15/2020, referente a contratação de empresa 
para fornecimento de  pães, leite, doces e salgados, para atender a demanda das secretarias e órgãos do município, tendo como crité-
rio de julgamento menor preço global, declara vencedora, a empresa: Jorlandio Grigorio de Jesus e Cia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº. 
20.781.841/0001-90, valor global R$ 82.250,00,   Os autos do Processo encontram-se, com vistas franqueadas aos interessados, nos 
dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal.  Serra Dourada/BA, 10/08/2020. Vilmar Souza dos Santos – Pregoeiro 
Municipal.

AVISO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Homologo na forma da Lei nº 8.666/93, o objeto da licitação Pregão Presencial (SRP) n.º 15/2020, referente a contratação de empre-
sa para fornecimento de  pães, leite, doces e salgados, para atender a demanda das secretarias e órgãos do município, tendo como 
critério de julgamento menor preço global, declara vencedora, a empresa: Jorlandio Grigorio de Jesus e Cia Ltda, inscrita no CNPJ 
sob nº. 20.781.841/0001-90,  valor global R$ 82.250,00.  Serra Dourada/BA, 13/08/2020. José Milton F. de Souza - Prefeito Municipal.
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