
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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GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

Licitação Modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022. 
 
 

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, após o 
prazo recursal, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do 
procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 005/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços continuados,  visando o apoio operacional a 
manutenção da estrutura funcional do Município de Serra Dourada/BA, resolve 
HOMOLOGAR o presente em favor da empresa: 
 
LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF Nº 10.526.706/0001-
45 vencedor do lote único do certame, totalizando o valor global de R$ 12.808.924,56 
(doze milhões oitocentos e oito mil novecentos e vinte quatro reais e cinquenta e seis 
centavos), onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela 
Equipe de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, autorizo desde já a 
formalização da contratação. 
 
O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 
horas.  
 
Serra Dourada/BA, 09 de junho de 2022.  
 
 

 
 
 
 

Auzenildo Souza Costa 
Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 

 
 

 

 
 

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

Licitação Modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022. 
 
 

O Prefeito Municipal de Serra Dourada/BA, no uso de suas atribuições legais, após o 
prazo recursal, e após analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do 
procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à Licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2022, que tem por objeto a Contratação de Empresa 
Especializada para Climatização de Centros Educacionais com atualização elétrica e 
aumento de carga nas unidades consumidoras, de acordo com o descrito no Termo de 
Referência Anexo I do Edital, resolve HOMOLOGAR o presente em favor da empresa: 
 
GFC SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 28.067.358/0001-50 vencedor dos lotes 01, 02, 
03 e 04 do certame, totalizando o valor global de R$ 3.544.287,13 (três milhões 
quinhentos e quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e sete reais e treze centavos), 
onde a mesma apresentou proposta com o menor preço global por lote para execução 
do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe 
de Apoio desta Prefeitura, à vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, autorizo desde já a formalização da 
contratação. 
 
O processo está à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 14:00 
horas.  
 
Serra Dourada/BA, 09 de junho de 2022.  
 
 

 
 
 
 

Auzenildo Souza Costa 
Prefeito Municipal 
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