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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO- SECAO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.0 0062/2018 
PREGÃO W 029/2018 (PRESENCIAL)- COMPEL 

Aos vinte três dias do mês de Abril do ano de 2018, a Secretaria de Administração do Município de Camaçari , 
com sede na Av. Francisco Drummond, s/n. 0

, Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir 
denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste ato representada pelo Sr. Helder Almeida de Souza, 
Secretário da Administração, CPF/MF no 123.825.745-34, formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP), 
decorrente da licitação na modalidade PREGÃO No 029/2018 (PRESENCIAL) - COMPEL, oriunda do Processo 
Administrativo N° 00004.11.07.611.2018, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, 
conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666/93, regulamentado pelo Decreto n° 57 42/2014, segundo as 
cláusulas e condições a seguir. 

Itens 

LOTE 01- PASTA 
SUSPENSA 

1) OBJETO 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

QUANTO A DIVISÃO DOS ITENS SE DARÁ DA SEGUINTE FORMA-

SEDUC SESAU SEDES SECAO E DEMAIS 

5.000 6.000 1.000 6.000 

- --- -

A presente Ata de registro de preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para 
aquisição de material de expediente (pasta suspensa) para futuras contratações de acordo com a necessidade e Conveniência 
da Administração Municipal de Camaçari. 

1.1 conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe. 

PROMITENTE FORNECEDOR 
RAZÃO SOCIAL ANIVALDO VIANA CAMPOS-ME CNPJ I 04.988.254/0001-1 o 
ENDEREÇO RUA JULIO LEITÃO 66 

BAIRRO CAMAÇARI DE CIDADE CAMAÇARI ESTADO BA 
DENTRO 

CEP 42806080 E-MAIL brasil.livros@outlook.com TELEFONE (71) 3621-9625 
NOME DO 

CPF REPRESENTANTE I ANIVALDO REPRESENTANTE ANIV ALDO VIANA CAMPOS 
LEGAL LEGAL VIANA CAMPOS 

CÓDIGO PREÇO UNITARIOJR$) "'o DIFERENÇA 
LOTE MATERIAL ESPECIFICAÇÃO MARCA UF QTDE REGISTRADO MERCADO PREÇO DE 

MERCADO 
PASTA 
SUSPENSA,POLIPROPILENO 
TRANSPARENTE, PRENDEDOR 
PLÁSTICO MACHO E FÊMEA, 

01 87283 SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO ACP UNO 18.000 2,26 3,83 40,99 
PLÁSTICO, VISOR E ETIQUETA, 
DIMENSÕES MÍNIMAS 240X360 
MM 

--

1.2 Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados 
para fins de cumprimento deste instrumento e do(s) futuro(s) Contrato(s) que venha(m) a ser firmado(s) 
entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICÍPIO. 

1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações 
que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 

Rua Francisco Drummond, s/n°, C~ro AdmjRjStrativo, Camaçari, Bahia, CEP 42800-500- Tel. : (71 )3621 -6880 - Página I de 6 
' I / 

/ l IL 

~ 



r 

J s~ 

... 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

2) VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 A validade do reg istro de preços será de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação da Ata 
de Registro de Preços na imprensa oficial. 

3) ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional , fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal, que participaram dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de preços 
elencados no preâmbulo desta Ata de Registro de Preços a integrarão. 

3.2 Os órgãos participantes deverão: 

a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos 
quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados; 

b) manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato. 

c) transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado. 

4) UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

4.1 Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional , fundos 
especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder 
Executivo Municipal que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos 
do Decreto Municipal n.0 5742/2014, que não integrarão esta Ata de Registro de Preços, poderão solicitar 
ao órgão Gerenciador anuência a sua adesão. 

4.1 .1 O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da 
Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela 
Autoridade competente do órgão solicitante. 

4.2 Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

r órgãos participantes. 

4.3 As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata 
de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3.1 O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo inicialmente 
registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

4.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. 

4.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

4.7 Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais. 

5) OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

5.1 Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o 

seguinte: 

a) gerenciar a Ata de Registro de Preços de todos os órgãos e entidades da Administração Direta e 
indireta. 

b) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

c) encaminhar para COPEC (Comissão de Penalização e Cadastro de Fornecedor) as informações 
necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação 
às suas próprias contratações. 

d) celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços. 

e) comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações. 

f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como 
das possíveis alterações na imprensa oficial. 

6) OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

6.1 Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas 
condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado. 

6.2 Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

6.3 Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição. 

r 7) ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1 Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Registro 
de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá: 

7.1.1 Revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma dos Art. 
14 e Art. 15 do Decreto Municipal n.0 5742/2014. 

7.1.2 A Ata de Registro de Preços será revogada na ocorrência do disposto no §4° do Art. 14 e §2° do 
Art . 15 do Decreto Municipal n. 0 5742/2014. 

7.2 A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso 11, alínea "d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada 
mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal. 

7.3 O PROMITENTE FORNECEDOR deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada 
item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão-de
obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço 
final. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

7.4 A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços 
de proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilíbrio 
econômico-financeiro. 

7.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as 
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova 
composição do preço. 

7.6 No caso do detentor do Registro de Preços se revendedor ou representante comercial deverá demonstrar 
de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, 
lucro e part icipação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos). 

7.7 A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exig ido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço 
exped ida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e 
numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços. 

7.8 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação 
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesqu isa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, util izando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser 
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da 
Administração no prazo de 30 (trinta) dias. 

7.9 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, 
devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a 
vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico 
durante a vigência deste registro. 

7.1 O A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 

7.11 É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do 
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital. 

7.12 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1 o do art. 65 da Lei Federal 8. 666/1993 

8) PENALIDADES 

8.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, após prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório, quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável; 

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 

d) não mantiver a proposta; 

e) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração pública; 

f) cometer fraude fiscal. 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

8.2 O cancelamento do registro, assegurado o contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador. 

8.3 O procedimento para aplicação de penalidade é conduzido pela COPEC, sob a Coordenação de Materiais 
e Patrimônio e a penalidade aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da Administração. 

9) CANCELAMENTO 

9.1 DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

9. 1.1 O reg istro do fornecedor será cancelado quando: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar 
superior ao preço praticado no mercado; 

d) sofrer sanção prevista nos incisos 111 ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 8.666/1993 ou 
no art. 7° da Lei Federal 10.520/2002. 

9.1.2 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "d" deste item será 
formalizado pela COPEC, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

9.2 DO REGISTRO DE PREÇO 

9.2.1 O registro de preços poderá ser cancelado na hipótese prevista no subitem 9.1 ou, ainda, na 
ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

a) por motivo de interesse público; 

9.2.2 O cancelamento parcial ou total de itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão 
gerenciador, nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de Preços. 

1 O) DOCUMENTAÇÃO 

10.1 A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento 
independente de transcrição: 

a) Processo Administrativo no 0004.11.07.611.2018; 
b) Edital de PREGÃO N.0 0029/2018 (PRESENCIAL)- COMPELe anexos; 
c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR. 

11) DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
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ESTADO DA BAHIA A
. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

Camaçari, ?.~. de A!?.r./ L ...... de .. . ?..Q.J. . ~ .... .... . 

AUTORIDADE COMPETENTE DO ORGAO 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 
CPF: 123.825.745-34 
RG: 113533926- SSP-BA 

ANIVALDO VIANA CAMPOS 
RG: 498295958 SSP-BA 
CPF: 544.766.826-34 
PROMITENTE FORNECEDOR 

ASSINAM 
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DIÁRIO OFICIAL MUNitíPIOS 

PREFEITURAS 

República Fedel'fltiva do Brasil· Estado da Bahia 
.WVADOR, lll!ÇMBRA,. 08 DE MAIO DE 2018-ANO OI-N' 22412 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 

AVISO DE LICITAÇÃO· TOMADA DE PREÇO 003/2018 -A 
Av. Pror.• Marlene C.rquelra de Olivafra lln- CentrD Administrativo - a.irro Pri 
Pennaneme de Ucitaçlo, com base na Lei Federal n• 8.666193 • suas ali~ 
2018, b 08h30min, no prédio da aua ~. nella Cidade de CAETITE. aer6o 
CE PREÇO N.' 00312018, objetivando a contrataç.io de efTl) 
pavlmentaçlo com drenagem pluvial superficial neste Munlcfplo, cc 
n• 1041189-46 (conforma descrito em anexos do Ed"ttal). O Edltolle 

itura de CAETrré:-BAHIA. sediada na 
ana - caetlt6-Ba. por sua Conisslo 
lll p(bico cp.~e no dia 24 de maio de 
11 u propostas ,..lallvu l TOMADA 
l espedalzada para exect.Ça.o de 

ICICAOES n1 84643412017, operação 
ar adquiridos no Htor de k:itaç:l!!os da TOMADA DE PREÇOS N" 006/2018 -Objeto: Contratação dt ,.,.,,... do engenharia para ex"'"çao da 

pavimentação em paraleklpfpedoa • drenagem pluvial superficial nas rvas A e B e travessas 1, 2 e 3, no bairro da 
catiara. no n'l.lnicfplo de Amargosa- Bahia, em aplicação de recursos do Convênio n* 068118 entre o munidpio de 
Amargosia e a ColJl)õlnhla de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER. Data de entrega dos 
envelopo$ de documentaÇAo e proposta de preços: 2310512018 horário: 09:00 horas. O edital seré disponfb!Uzado na 
fntegra atravl§s do Dltrlo Ofldal do Munrcrplo de Amargoaa. no endelltÇO www.amargosa.ba.lo.org.br. Mais 
Informações sobre esta Dcitação através do e-mal!: 6citacne6@amargosa..ba.gov.br ou pelo talelax {75) 3634-3977. 
Amargosa/SA, 08 de maJo de 2018, CARlA SOUZA OUVEIRA- PRESIDENTE DA CPL 

Prefeitura de Caetit6, das OBhOOrrin á.12h00min. Caetit6- BaNa. 04de Maio de 
Comissão de Udtaç!o. 

r· Solan .. Soum ..... _._ .... da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI- BA 
PREGÃO PRESENCIAl n~ 009/2018. Objeto: TraMpc:Mt8 Escolar, Municipal• &taclwll. llpo: Menor Proço 

GlobaL Data de Abel1l.lra: 18105J2018 b 09hs. Edital no slte www.grocl.bn lo.orn br ou por Tal. 75.3266-2146. Cleldlane 

Ferreira Uma- Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 
PREGÃO PRESENCIAL N'3912018. PA N' 05112018. toma púbnco. 08:30h, 21105118, objeto é a 
Contratação de empresa aspedallzada para o fornecimento de gêneros aJimenUcios e utens!r10s de cozinha, atender 
as necessidades doa Programas: da reapons:abirldade da Secretaria Municipal de Saúde e Gestão das Açlies de 
Vigilância a Saúde do Municfpio, Tipo menor por lote. Edital na pref~ra ou e~mail: Dcitacao@barra..ba.gov.br. Tal: 
(74)- 3662·2101. Barra. 04105/2018. Jeny A. Ribeiro de Souza- Pregoeiro OnclaL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS 
TOMADA DE PREÇOS Nll 00412018.0bjeto: Contr. de llmp'es« de engenharia panLift1)1antaç:Ao de 01 (uma) 
Unld ele Beneficiamento de Alho, no Pov. de Burili do Alho, neste munidplo, conforma Convlnio n• 47120181CAWSDA. npo 
YMDr ~ Glot.~Sessl.o: 2310512018 As 09:00H, no setor de ldtaç&es. Jolls:on da Slva Roque/Presld. Comissão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ 
PREGÃO PRESENCIAL N• 2212018. Rellflcaçlo. Objeto: Aquisição do materiais '"JX'rtlvos. Data: 1M1512018. 
Ho~: 08:30 horas. Crit6rio: Menor Preço por letal. Os lntal'8SS&dos podrio obter Informações e/ou Edital na lnlegnl no sita 
www.govamodecacule.ba.gov.br. Fone: (77} 3455 - 1412. Caet~lé, 04. de mlllo de 2018. Helder Pereira Pratos- Pregoeiro. 

AVISO DE ABERTURA- PREGÃO N-' 07212018 (PRESENC"'l 

~=~·~:~~:dl':::~r2:~~·~;~~ ~~d:~~:~ 
bd. Tel.: {71) 3821-69271677618717. VsnUZla da SWa Guedea- Pregoeira da COMP~ 

HOMOLOGAÇÃO DE UCITAÇÃO -OSe<n1ériodeM.;o-dJ!' 
atr1bulç6es, homologa o PREGÃO N.• 02912018 (PruaanclaJ} • COMPEL • OBJETdf' 
Matelial da Expedl811te (Pasta Suspensa) para futuras c:ontndaçOee da acordo con{:j:;. conveniência e nec:naldade da .A4:lmi
ristraçlo Murddp;1l. PROMITENTE FORNECEDOR: ANIVALOO VIANA. CAMPos.bt~· LOTE 01: valor unltérlo R$ 2.26 (dois 

~~~~~~~av:!.=:,::DgE~~40.880,00 (quarenta ffD salsc:entot e Oitenta Rl&l&). CATA DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.' 006212018. PREGÃO 
COMPEL • OBJETO: -""do-,... aqu- do Malorlal de 
conlnttações do acordo com 11 conveniência o noc:as&ldade da Arlrnlnlstraçlo Mun1c:fplf 
VLA.NA CAMPOs-ME. LO'TE 01 (PaiiiB Sueponsa.) QUANTIDADE: 1 e.OOO (UNO); val ~, 
c:en18Yos); OATADAASS1NAT1JRA:23/04J2018. H8..DERALMEUlAOE SOUZA-SECi 

AVISO DE ABERTURA- PREGÃO N.' 073/2018 (PRESENC 
Preço& para aquisição da medicamentos diversos, devido l nec:eaal'dada da contl' 
22/0512018 às 09h00mln • EditaVInformaçóo3: http:l/www.compru.camacetl.ba.;ov. 
Monlqua de JeiAJ& Fonseca· Pregoeira do COMPEL 

CONCOR~NCIA PÚBUCA n' 00612017 _,._,,.. -Faoe do J" 
Aviso de lntorposiç:Ao de Recurso 
Ob.feto 6: fi QOntrataçao de empresa eapedall:zada na elaboraçAo de projeto& 
contemplando: Geometria; PlankdUm'lric:a; TorTIIplonagam; Slnallz.açêo; Pa 
das obras da rec:onatruçio • pavimentação do elstama vl'rio 0011 dlatntc. de 

g'~pjo DE CAMAÇARl. _..da ComtssOo eennt .........._,,. i!o 
Jntereosadoo, que a etrp'8Sill V!atac Engenharia Uda, lnsatisfoltal heelgnadll no qui' 

o prol:ooolou aua lnttwposlç:Ao de roc:urso, no dia 04/malol2018 perante .t Comisúo 

Diário Oficial do Estado da Bahia 

COMUNICADO OFICIAL 
A EGBA- Empresa Gráfica da Bahia- Imprensa Oficial comunica às Prefeitura] Câmaras 
de Vereadores e demais entes públicos municipais do Estado da Bahia, que n o possui 

agências, escritórios ou institutos credenciados para intermediar, vender ou r ; presentar 
publicações de atos oficiais no Diário Oficial do Estado. 

A publicação desses atos, inclusive em diários oficiais próprios (*), poderá ~tr feita 
mediante contratação direta com a EGBA, com o devido respaldo leg1l. 

Maiores informações poderão ser obtidas na Seção do Diário Oficial, pelos t lefones 
(71) 3116-2133, 3116-2850, 3116-2865 ou através do e-mail: municipios@egba 1 a.gov.br 

(*) Verifique a possibjfjdade da Prefeitura ou Câmara de Vereadores ter o 
Diário Ofidal Eletrônico próprio, seguro e perene, hospedado na EGBA. 

A Diretoria 


