
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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ATA DESERTA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

 
 
Aos 06 (seis) dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 9:00 horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Rua Dos Marianis, nº 1836, Centro, Barra, BA – CEP: 47.100-000, foi realizada sob a 
responsabilidade do Pregoeiro, o Sr. Gustavo Alves Bessa Junior a Equipe de Apoio:  Edna da Silva Marques e 
Sueli da Silva Santos, a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 002/2020, referente a Contratação de 
empresa especializada para elaboração de projeto básico completo para edificação do prédio para 
funcionamento da sede da Câmara de Vereadores da Cidade da Barra -Ba, contendo a elaboração de projeto 
arquitetônico e urbanístico, demais projetos complementares, memorial descritivo e orçamento referencial, 
para atender as necessidades da Câmara de Vereadores da Barra -BA, conforme características constantes do 
anexo I – Termo de Referencia, parte integrante e indissociável do Edital.  

 
Dando abertura a Pregoeira informou que, mesmo o resumo do Edital sendo devidamente publicado nos 
instrumentos legais de publicação (os quais integram este instrumento), nenhuma empresa se interessou a 
participar da Licitação. O Pregoeiro resolveu então dar a licitação como DESERTA por não haverem 
interessados no objeto licitado.  
 
O Pregoeiro determinou que o mesmo processo que seria novamente publicado para uma nova tentativa de 
realizar a licitação e contratar com empresas interessadas. 
 
Dessa forma o Pregoeiro encerrou seus trabalhos, e lavrou a presente Ata, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada pelo Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio.  
 
 

________________________ 
Edna da Silva Marques  

Membro 
 
 
 

___________________________ 
Sueli da Silva Santos  

Membro 
 

________________________________ 
Gustavo Alves Bessa Junior  

Pregoeiro 
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