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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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RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015 - PMB/BA  
Pregão Presencial 002/2015. 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após a 
entrega das certidões devidamente regularizadas, benefício concedido pelo Pregoeiro de acordo com a Lei 123/2006, por se 
tratar de micro empresa. 
“LC 147/2014, o prazo para regularização dos documentos fiscais exigidos na licitação teve uma majoração de  2 (dois) para 5 
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme redação alterada do §1º do Art.43, da LC 
147/2014”. 
A empresa regularizou a situação dentro do prazo estabelecido, e o pregoeiro torna público o resultado de julgamento da proposta 
de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 002/2015-PMB/BA, ocorrido no dia 02 de 
fevereiro de 2015, às 15:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar a ser realizado com ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VANS e/ou similares, de acordo com as ROTAS constantes no TERMO 
DE REFERÊNCIA constante do Anexo I do Edital PP 002/2015. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: CHARLES PEREIRA 
DE SOUZA – ME, CNPJ nº 07.387.032/0001-30, vencedora do Lote único, com o valor total global de R$ 917.900,00 
(novecentos e dezessete mil e novecentos reais), estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 
12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.  
Brejolândia/BA, 06 de fevereiro de 2015. 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Euler Carlos de Castro 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2015-PMB/BA  

Pregão Presencial 006/2015 
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após recebimento da Proposta Readequada, o 
resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 
006/2015-PMB/BA, ocorrido no dia 05 de fevereiro de 2015, às 15:00 hrs, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em Produção e Organização de Espetáculos Artísticos para os Festejos do CARNAFOLIA 2015 de 
Brejolândia/BA, na sede do Município, a realizar-se nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro de 2015. Sagrou-se vencedora a 
empresa: JAKSON AUGUSTO DA SILVA - ME, com o valor total resultante da soma dos 02 (dois) lotes, a quantia 
estimada de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais), estando o processo à disposição dos interessados para 
vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.  
 
Brejolândia/BA, 06 de fevereiro de 2015. 
 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Euler Carlos de Castro 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 

 
 

 
 
 
 


