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GAZETA DO OESTE
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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2022 – PROC.
ADM. Nº. 029/2022 - OBJETO: 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 – EMPRESA
CREDENCIADA: PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA,
CNPJ/MF nº 03.326.806/0001-62, credenciada aos Lotes 01 e 02, com o valor global de R$
707.532,00 (setecentos e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais) – Luciano Alencar Mata
Pires Filho – Pregoeiro Oficial - Barreiras (BA), 17 de maio de 2022.

ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº. 002/2022 – PROC.
ADM. Nº. 029/2022 - OBJETO: 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 – EMPRESA
CREDENCIADA: PAVIMAK PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA,
CNPJ/MF nº 03.326.806/0001-62, credenciadas aos Lotes 01 e 02, com o valor global de R$
707.532,00 (setecentos e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais) – Luciano Alencar Mata
Pires Filho – Pregoeiro Oficial - Barreiras (BA), 17 de maio de 2022.
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