
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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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO Nº 01 
 

CREDENCIAMENTO N.º 002/2022 
 

Ao decimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min horas, na Sede 
do Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia - Consid, situada na Rua Professor José Seabra de 
Lemos, nº 420, Recanto dos Pássaros, Barreiras - Bahia, foi realizada sob a responsabilidade do 
Pregoeiro, a Sr. Luciano Alencar Mata Pires Filho, e Equipe de apoio a Sr.ª. Ana Marta Gonzaga 
dos Santos Moreno e a Sr.ª. Indiria Tibolla Alexandre de Souza a Licitação na Modalidade 
Credenciamento n.º 002/2022 cujo objeto refere-se a Credenciamento de pessoa física e jurídica 
na contratação de empresa(s) especializada(s) na locação de caminhão prancha para 
transporte de maquinas pesadas em obras nas Ba e estradas dos municípios consorciados, e 
locação de ônibus, caminhão ¾ e veículos automotor tipo popular e pick-up para atender as 
demandas dos serviços de fiscalização e transporte de trabalhadores e materiais na obra de 
pavimentação em TSD no acesso a Br 242 (Distrito Passagem) Riacho Serra Branca – 
município Muquém do São Francisco, extensão de 9,0km. contrato que entre si celebram o 
Estado da Bahia.  Conforme critérios, termos e condições estabelecidos no edital de 
Credenciamento. Em seguida os membros da CPL analisaram a documentação da empresa, que 
manifestou interesse em participar do certame: PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Otavio Mangabeira, nº 
7709 s B7, Boca do Rio, Salvador-Ba, CEP 41.706-690, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica sob o nº. 03.326.806/0001-62, neste ato representado por seu proprietário (a), S.r. (a). 
Edson Abdon Peixoto, brasileiro (a), casado, empresário (a), CPF de nº 049.235.615-72, e Carteira 
de Identidade nº 00.399.605-01 SSP-BA, Em seguida, o Pregoeiro declarou aberta a sessão. Nesse 
sentido a empresa apresentou a proposta atendendo a planilha anexa ao edital ficando, conforme 
tabela abaixo o credenciado: 
 

EMPRESAS VALOR ANUAL EM R$ 
PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA R$ 707.532,00 
 
Estando a empresa credenciada ciente que os valores a serem realizados serão baseados 
nos preços estabelecidos pelo Consórcio Intermunicipal do Oeste – Consid, como previsto 
no edital de Credenciamento. O Presidente da CPL declarou CREDENCIADA a Empresa. 
Nada mais havendo a fazer o Presidente da CPL, deu por encerrado o prazo para 
recebimento da documentação exigida no edital de Credenciamento nº 002/2022 do qual 
lavrou-se esta ata, que vai assinada por ele e pelos demais presentes. 
 
 
Barreiras-Ba, 16 de maio de 2022 
 

 
Luciano Alencar Mata Pires Filho 

Pregoeiro 
 
 

Ana Marta Gonzaga dos Santos Moreno                     Indiria Tibolla Alexandre de Souza 
      Assistente       Assistente 
 
 
EMPRESAS CREDENCIADAS: 
PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA  
CNPJ: 03.326.806/0001-62 
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