
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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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0096/2022 

CARTA CONVITE Nº 008/2022 
 
 
 

Em 25/07/2022 adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 25/07/2022 homologa-se 
o Processo Administrativo nº 096/2022, com o objeto de Contratação de empresa para prestação de 
serviços na locação dos equipamentos de sonorização, geradores e iluminação de placo para o 
evento de comemoração do dia do evangélico, o evento será realizado no dia 30 de julho de 2022 
na praça Barão de Cotegipe sob responsabilidade da Prefeitura Municipal da Barra, Estado da 
Bahia,  que instruiu a CARTA CONVITE nº 008/2022, desta PREFEITURA, estado da Bahia, em 
consonância com a decisão proferida pela Presidente, nomeada pelo Decreto nº 025/2022 de 02 de 
fevereiro de 2022. Empresa vencedora: R Som Estruturas, Eventos e Entretenimentos EIRELI, Inscrita 
no CNPJ nº 63.277.099/0001-93, sediada na Rua Francisco Sena, Centro, Irece/BA, apresentou o 
menor preço global no valor R$ 46.400,00 (Quarenta e seis mil e quatrocentos reais). 

 
 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 
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