
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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0032/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 
 
 
 

Em 27/04/2022 adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 27/04/2022 homologa-se 
o Processo Administrativo nº 032/2022, com o objeto de contratação de empresa para 
fornecimento de refeições para o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, SAMU – Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência e eventos, campanha de vacinação e programas realizados 
através da Secretaria Municipal de Saúde, da atenção primaria, média e alta complexidade, 
vigilância em saúde do município da Barra, Estado da Bahia, que instruiu o PREGÃO PRESENCIAL nº 
016/2022, desta PREFEITURA, estado da Bahia, em consonância com a decisão proferida pela 
Pregoeira, nomeado pelo Decreto nº 192/2021 de 01 de fevereiro de 2021. As empresas Andrey 
Alves Souza Brito, inscrita no CNPJ nº 39.872.667/0001-10, sediada Rua Dom Pedro II, nº256, Centro, 
Barra- Estado Bahia, representada pelo seu proprietário o Srº Andrey Alves Souza Brito, portador do 
RG nº 3.347.826 SSP/DF, apresentou o menor preço global para o Lote 01 no valor de R$ 29.000,00 
(Vinte e nove mil reais), apresentou o menor preço global para o Lote 02 no valor de R$ 72.500,00 
(Setenta e dois mil e quinhentos reais) e Thyani Lima Veloso - ME inscrita no CNPJ nº 
22.368.956/0001-83, sediada na Rua Desembargador Montenegro, nº 205, Centro – Barra, Estado da 
Bahia, representada pelo Srº Edeilson Guedes Bastos, portadora do RG nº 09.816.996-34 SSP/BA, 
apresentou o menor preço global para o Lote 03 no valor de R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e 
quatro mil reais), apresentou o menor preço global para o Lote 04 no valor de R$ 79.600,00 
(Setenta e nove mil e seiscentos reais). 

 
 
 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 
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