
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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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIANÓPOLIS (BA) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021 

  
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
A Pregoeira da Câmara Municipal de Baianópolis/BA comunica aos interessados e ao publico em geral a 
adjudicação do processo acima, a saber: Futuro(s) Favorecido(s): PRIMAVIA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, 
inscrito no CNPJ n.º 13.929.982/0001-42, vencedora do item único pelo valor global de R$ 101.990,00 (cento e 
um mil novecentos e noventa reais). Finalidade do Processo: Aquisição de 01 (um) veículo com capacidade para 
levar 05 (cinco) ocupantes, tipo utilitário, categoria SUV, zero quilômetro, ano 2021/2022, Combustível Flex, 5 
portas, ar condicionado, direção hidráulica, cambio manual, vidros e travas elétricas, cor Branco, com frete 
incluso, destinado ao desenvolvimento das atividades legislativas da Câmara Municipal de Baianópolis / BA.  
 

Baianópolis (BA), 26 de outubro de 2021. 
 

Sineide Oliveira de Menezes 
Pregoeira 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2021 

 
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Baianópolis – BA, no uso de suas atribuições legais e considerando a 
regularidade do processo acima identificado; Objeto do Processo: Aquisição de 01 (um) veículo com capacidade 
para levar 05 (cinco) ocupantes, tipo utilitário, categoria SUV, zero quilômetro, ano 2021/2022, Combustível 
Flex, 5 portas, ar condicionado, direção hidráulica, cambio manual, vidros e travas elétricas, cor Branco, com 
frete incluso, destinado ao desenvolvimento das atividades legislativas da Câmara Municipal de Baianópolis / BA; 
Licitante(s) Vencedor(es): PRIMAVIA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 13.929.982/0001-
42, vencedora do item único pelo valor global de R$ 101.990,00 (cento e um mil novecentos e noventa reais); 
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários, homologa todos os procedimentos do Pregoeiro e Equipe de Apoio 
relativos ao presente processo, autorizo a formalização do Contrato pelos valores acima mencionados.  

 
Baianópolis-BA, 26 de outubro de 2021 

 
JOSÉ MISSIAS DA SILVA NETO  

Presidente da Câmara Municipal 
 

EXTRATO(S) DE CONTRATO(S) 
 
Contrato Nº: 028/2021 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 
Contratante: Câmara Municipal de Baianópolis/BA 
Contratada: PRIMAVIA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 
Objeto do Contrato: Aquisição de 01 (um) veículo com capacidade para levar 05 (cinco) ocupantes, tipo utilitário, 
categoria SUV, zero quilômetro, ano 2021/2022, Combustível Flex, 5 portas, ar condicionado, direção hidráulica, 
cambio manual, vidros e travas elétricas, cor Branco, com frete incluso, destinado ao desenvolvimento das 
atividades legislativas da Câmara Municipal de Baianópolis / BA; 
Valor Total do Contrato: R$ 101.990,00 (cento e um mil novecentos e noventa reais) 
Vigência do Contrato: 27/10/2021 a 31/12/2021 
Data da Assinatura: 27/10/2021 
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