
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 DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2021  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 280/2021 

 

O Senhor Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Luís 
Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, comunica 
aos interessados que a empresa MS CONCURSOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n° 00.170.791/0001-06, não apresentou planilha de composição de custos e/ou 
demais documentos, que comprovam a exequibilidade dos  preços propostos,  
conforme fatos circunstanciados na Ata da sessão pública  do referido Processo 
Licitatório, assim sendo, considerando a segurança da contratação, as  
evidências de impossibilidade de execução contratual em relação aos 
encargos que terá de assumir e por não demonstrar economicamente 
vantajosidade no cumprimento do interesse público, decide este Pregoeiro, 
pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, em conformidade  com o  Art. 48, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.   

 
CONVOCAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE   

 

Diante do exposto, convocamos a empresa CAETANO PROJETOS E 
ASSESSORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 07.967.377/0001-63, sendo a 2ª 
(segunda) proposta classificada, para apresentar até o dia 03/08/2021, planilha de 
composição de custos  e/ou documentos  capazes de  comprovar a exequibilidade 
dos preços ofertados na sessão pública do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
050/2021, originado do Processo Administrativo nº 280/2021 . 
 

 
Luís Eduardo Magalhães – BA, 29 de julho de 2021. 

 

WASHINGTON ALVES DA SILVA OLIVEIRA  

Pregoeiro Oficial – Decreto nº 027/2021 
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