
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.
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Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação do Município de  BREJOLANDIA , comunica a todos os interessados que
realizará   a  seguinte Licitação:

CONVITE Nº 008/2011. Objeto: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para;
Locação de 03 (três) Veículos para Sec. Municipal de Saúde destinados a Remoção de Pacientes do Município e

Transporte de Servidores da Secretaria;
Locação de 01 (um) veículo que será utilizado para transporte de funcionário do Fórum de Serra Dourada para

prestação de serviços de cartório neste município 01 (uma) vez por semana, conforme Programação da Secretaria Municipal
de Administração;

Locação de 01 (um) veículo que será utilizado nos serviços de Manutenção dos Poços Artesianos das comunidades e
povoados do interior deste Município, todos descritos e especificados no ANEXO I do edital. Abertura no dia 22.12.2011,
as 09:00 horas

CONVITE 009/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada para:
Lote 01 - Locação e manutenção preventiva e corretiva, assessoria técnica e atualização dos sistemas  INTEGRADOS

DE CONTABILIDADE PÚBLICA.
Lote 02 - Locação e manutenção preventiva e corretiva de Sistema de Recursos Humanos, Folha de Pagamento,

Sistema de Patrimônio, treinamento, acompanhamento, capacitação de pessoal e atualização dos sistemas.
Lote 03 - Locação e manutenção do sistema tributário deste município conforme Anexo I do Presente Edital. Abertura

no dia 22.12.2011, as 15:00 horas
CONVITE Nº 010/2011. Objeto: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para;
Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão carroceria aberta propriedade do LOCADOR, que será usado para

transportes e serviços da Secretaria Municipal de Obras deste Município, conforme memorial descritivo, ANEXO I do Edital.
Abertura no dia 26.12.2011, as 09:00 horas

CONVITE Nº 011/2011. Objeto: Contratação de Empresa ou Pessoa Física para;
Prestação de serviços com o transporte de adolescentes do Programa PROJOVEM deste Município, sob o regime de

empreitada global, conforme Edital de Carta Convite e seus Anexos.
Abertura no dia 26.12.2011, as 15:00 horas.
Os interessados poderão obter os Editais na Comissão Permanente de Licitação sito à Praça Alpiniano José Alves, nº

11.- Centro – Brejolândia-Ba. das 8:00 às 12:00 hs.
Brejolândia, 14 de Dezembro de 2011. Gelson Conceição dos Santos – Presidente.

DATA: Em 14 de Dezembro de 2011.
ASS: Comissão Permanente de Licitação – PMB/BA


