
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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CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO DO OESTE DA BAHIA 
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RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
Processo Administrativo Nº 023/2021 – Pregão Presencial Nº 001/2021 – Órgão: Consórcio 
Intermunicipal do Oeste da Bahia - Consid - Objeto: Contratação de empresa para Prestação 
de serviços na locação de veículos leves, com manutenção e seguro por conta da contratada, 
para atender as necessidades administrativas e acompanhamento na execução dos serviços de 
capina, roçagem, limpeza, limpeza bueiros, tapa buracos com massa asfáltica, tapa buraco com 
solos e correção de pontos críticos, drenagem, obras complementares, sinalização e 
patrolamentos de BA´s e estradas da região Oeste da Bahia, deste Consórcio Intermunicipal do 
Oeste da Bahia – CONSID, no desenvolvimento de suas atividades, uma vez que esta Autarquia 
detém contrato de manutenção de estradas e rodovias, conforme contratos n.º 006-CT075/2017-
SEINFRA e 008-CT115/2018-SEINFRA, – EMPRESA VENCEDORA: LINCAR 
LOCADORA E LIMPEZA LTDA-ME, CNPJ/MF nº 10.526.706/0001-45 - Contrato nº 
012/2021 - Data Assinatura: 30/06/2021 - Vigência: 30/06/2022 – Valor Global: R$ 750.231,90 
(setecentos e cinquenta mil e duzentos e trinta e um reais e noventa centavos) – Fund. Lei 
N.º 8.666/93, e suas alterações posteriores – José Benedito Rocha Aragão – Presidente do 
Consid, 12 de julho de 2021. 
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