
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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ATO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 – PROC. 
ADM. Nº. 001/2022 - OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica na contratação 
de empresa(s) especializada(s) na locação de máquinas, caminhão caçamba e caminhão pipa, 
para atender as necessidades administrativas em obras nas Ba e estradas dos municípios 
consorciados do Consórcio Intermunicipal do Oeste – Consid – EMPRESA 
CREDENCIADA: MAJE EMPREENDIMENTO EIRELI, CNPJ/MF nº 10.949.984/0001-05,  
credenciada aos Lotes 01, 02 e 03, com o valor global de R$ 4.540.722,90(quatro milhão 
quinhentos e quarenta mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos) – Agnaldo 
de Oliveira Ferreira – Presidente da CPL - Barreiras (BA), 28 de junho de 2022. 
 
 
 
ATO - AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº. 001/2022 – PROC. 
ADM. Nº. 001/2022 - OBJETO: Credenciamento de pessoa física e jurídica na contratação 
de empresa(s) especializada(s) na locação de máquinas, caminhão caçamba e caminhão pipa, 
para atender as necessidades administrativas em obras nas Ba e estradas dos municípios 
consorciados do Consórcio Intermunicipal do Oeste – Consid – EMPRESA 
CREDENCIADA: MAJE EMPREENDIMENTO EIRELI, CNPJ/MF nº 10.949.984/0001-05, 
credenciadas aos Lotes 01, 02 e 03, com o valor global de R$ 4.540.722,90(quatro milhão 
quinhentos e quarenta mil e setecentos e vinte e dois reais e noventa centavos) – Agnaldo 
de Oliveira Ferreira – Presidente da CPL - Barreiras (BA), 28 de junho de 2022. 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Barreiras/BA
28 de Junho/2022 02


		2022-06-28T15:15:36-0300
	INSIGHT PUBLICIDADE E PROPAGADA EIRELI:07053173000117




