
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO -BAHIA

ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2011

O Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto – Bahia, Sr. Rogério Carvalho de Oliveira,
e equipe de apoio designados pela Portaria nº 029 de 03/01/2011, publicada do Diário Oficial deste Órgão em 07/
01/2011, apresentam a DECISÃO relativa sessão pública ocorrida no dia 05 de agosto de 2011, às 11:0 hs, para
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2011 em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/
93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/06 e realizado em estrita observância às exigências e condições
constantes do Processo Administrativo nº 0103/2011, bem como no Edital de Licitação e seus anexos, autuados
exclusivamente para contratação de empresa para fornecimento de poltronas e cadeiras destinadas ao
plenário deste poder legislativo, conforme descrição e demais especificações constantes no Anexo I – Termo
de Referência do Edital de Convocação.

Após a conclusão dos trabalhos desta Comissão, ADJUDICAMOS o objeto desta licitação à empresa DISMART
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 15.231.301/0001-01, vencedora do Lote Único com o
valor global de até R$ 22.203,00 (vinte e dois mil, duzentos e três reais), ao tempo em que recomendamos a
respectiva Homologação e Contratação.

Submetemos o presente Processo Administrativo à Assessoria Jurídica desta Câmara Municipal para emissão
de Parecer, encaminhando-o em seguida à consideração superior do excelentíssimo senhor presidente para
sua regular deliberação.

Formosa do Rio Preto-Ba, 11 de agosto de 2011

_____________________________
Rogério Carvalho de Oliveira

Pregoeiro

____________________________ _____________________________
Francinélia Lisboa da S. Seraine América Cerqueira de O. Neta

Membro   Membro


