
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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RATIFICAÇÃO 
Ratificação do Ato de Dispensa de Licitação. 

O Prefeito Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, após parecer 
favorável da Procuradoria Jurídica Municipal; 
 
RESOLVE: 
 
Ratificar o Processo Administrativo PA nº. 057/2022 de Dispensa de Licitação DSP nº 036/2022, bem 
como Homologar e Adjudicar o referido processo que tem por objeto a Contratação de profissional 
pessoa física, bacharel em Engenharia, para prestação de serviços técnicos para Elaboração de 
georreferenciamento e mapeamento das rotas do transporte escolar, com indicação dos pontos de 
saída e chegada, paradas, escolas abrangidas na rota, pontos de referência das rotas, distâncias e 
respectivas coordenadas geográficas, através do engenheiro de minas, engenheiro de segurança do 
trabalho e especialista em georreferenciamento, Sr. THIAGO CARDOSO SANTOS, portador do CREA 
BA 051466174-7, inscrito no CPF nº 033.697.595-35, RG nº 1366624637 SSP/BA. O valor total da 
contratação é de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pagos em uma única parcela, com vigência 
a partir de sua assinatura até o dia 31 de julho de 2022, de acordo com o artigo 24, inciso II, da Lei 
8.666/93, atualizada pelo Decreto nº 9.412 de 18 de junho de 2018. 
PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI. 
Serra Dourada – Ba, 01 de junho de 2022. 

 
Auzenildo Sousa Costa 

Prefeito Municipal 
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