
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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PREFEITURA  MUNICIPAL  DA  BARRA 
Av. 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Barra – Bahia 

 
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0045/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 
 

Em 28/04/2021 adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 28/04/2021 homologa-se o Processo 
Administrativo nº 0045/2021, com o objeto de prestação de serviços xerográficos, encadernações e recarga de 
cartuchos para atender as demandas todas as secretarias do Município da Barra, que instruiu o PREGÃO 
PRESENCIAL nº 016/2021, desta PREFEITURA, estado da Bahia, em consonância com a decisão proferida pelo 
Presidente, nomeado pelo Decreto nº192/2021 de 01 de fevereiro de 2021. Empresa vencedora: Augusto de 
Araújo Silva de Barra, apresentou o menor preço para o lote 01 no valor de R$ 45.998,00 (Quarenta e cinco 
mil novecentos e noventa e oito reais) e a empresa Indiara Rabelo dos Santos Moura, apresentou o menor 
preço para o lote 02 no valor de R$ 45.800,00 (Quarenta e cinco mil e oitocentos reais). 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 

 
 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 
 

Contratada: Augusto de Araújo Silva de Barra 
Data: 28/04/2021 
Prazo: Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será contado da data da assinatura do instrumento 
contratual até 31 de dezembro 2021 
Valor: R$ 45.998,00 (Quarenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais) 
Objeto: prestação de serviços xerográficos, encadernações e recarga de cartuchos para atender as demandas 
todas as secretarias do Município da Barra – Estado da Bahia. 

 
 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2021 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 

 
Contratada: Indiara Rabelo dos Santos Moura 
Data: 28/04/2021 
Prazo: Contrato a ser firmado com a proponente vencedora será contado da data da assinatura do instrumento 
contratual até 31 de dezembro 2021 
Valor: R$ 45.800,00 (Quarenta e cinco mil e oitocentos reais). 
Objeto: prestação de serviços xerográficos, encadernações e recarga de cartuchos para atender as demandas 
todas as secretarias do Município da Barra – Estado da Bahia. 
 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 
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