
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 093/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP- Nº 014/2022 
 
 
Em 01/08/2022 adjudica-se o objeto da licitação acima referenciada, e em 01/08/2022 homologa-se o 
Processo Administrativo nº 093/2022, com o objeto de Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços com Fornecimento de Combustível e Derivados de Petróleo (Gás Glp), em 
Atendimento as Demandas das Secretarias da Prefeitura da Barra, mediante percentual de desconto 
ofertado sobre o valor unitário disponibilizado semanalmente pela Agencia Nacional de Petróleo - ANP, a 
serem utilizados no abastecimento dos veículos no perímetro urbano do Município da Barra – Estado da 
Bahia, que instruiu a PREGÃO ELETRÔNICO-SRP nº 014/2022, desta PREFEITURA, estado da Bahia, em 
consonância com a decisão proferida pelo Pregoeiro, nomeado pelo Decreto nº 111/2022 de 02 de maio de 
2022. Empresa vencedora: CAVALCANTI & CARDOSO LTDA – POSTO ENCONTRO DOS RIOS, pessoa 
jurídica de direito privado assim estabelecida em Lei nesta Cidade de Barra do estado da Bahia, 
portadora do CNPJ nº 17.993.505/0001-05, com endereço comercial na Al Plinio Mariani Guerreiro, nº 
1018, Bairro Rosário, apresentou o menor preço para o Item 01, totalizando um valor global de R$ 
922.800,00 (Novecentos e vinte e dois mil e oitocentos reais), apresentou o menor preço para o Item 02, 
totalizando um valor global de R$ 1.201.500,00 (Um milhão duzentos e um mil e quinhentos reais), 
apresentou o menor preço para o Item 03, totalizando um valor global de R$ 3.600.000,00 (Três milhões e 
seiscentos mil reais), apresentou o menor preço para o Item 04, totalizando um valor global de R$ 
539.500,00 (Quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos reais). 

 
 
 
 

ARTUR SILVA FILHO 
PREFEITO 
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