
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.

Ano XXII   Nº 5909         Rua Prof° Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476     23 de junho de 2022 

                 Estado da Bahia 
     Município de Serra Dourada 
                 CNPJ: 14.222.277/0005-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079 
                 CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br  
  
 
 

 

 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 
 

Aos vinte três dias do mês de junho (23/06), a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Serra Dourada Estado da Bahia, após análise da documentação da Licitação e 

após recebimento e confirmação da REGULARIZAÇÃO, dentro do prazo estipulado, da certidão 

de Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal / Previdência Social (INSS) (Certidão 

Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal), em conformidade com a Lei 

Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do Edital de Tomada de Preço nº 

001/2022, que tem como objeto a Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Obras e 

Engenharia para Prestação de Serviços de pavimentação em paralelepípedos em ruas e praças 

do Povoado de Trairas, Zona Rural deste Município, num total de 4.150,25 M² de área 

pavimentada, conforme Plano de Ação nº 09032021-010560, Programa nº 09032021, firmado entre 

o Ministério da Economia / Caixa Econômica Federal e este Município, respeitando o projeto 

básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano de trabalho e demais normas 

de execução, todos aprovados pela administração fazendo parte integrante do Edital TP 

001/2022, DECIDE declarar vencedor do certame a Empresa GNT RENTAL LTDA ME, inscrita no CNPJ 

nº 15.619.153/0001-99, vencedora do certame com o valor total global a quantia de R$ 510.072,14 

(quinhentos e dez mil setenta e dois reais e quatorze centavos), critério de Julgamento, Menor 

Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 510.072,14 (quinhentos e dez mil setenta e dois reais e 

quatorze centavos) conforme Ata e Proposta apresentada.   

 
 

Serra Dourada/BA, 23 de junho de 2022. 
 
 

 
 
 

GELSON C. DOS SANTOS 
Presidente 

CPL/PMSD/BA 
 
 

 

ANDRÉIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUZA                 LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA 
Membro             Membro 
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