
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

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

Praça Alpiniano Jose Alves, 11 – Brejolândia – Ba

AVISOS DE LICITAÇÕES

O Município de Brejolândia – Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados,
que realizará a seguinte licitação:

Carta Convite 009/2012  –  TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação de Serviços Artísticos (Locação de 01 (um) Trio Elétrico equipado com palco, sonorização e
iluminação) destinados a Realização do Tradicional, 17º SÃO JOÃO DE MAMONAL 2012, Zona Rural neste Município. Abertura no dia
20.06.2012, as 09:00 horas. Outros interessados em participar poderão ler e obter a íntegra do Edital e seus anexos, somente na sala de
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José Alves, nº 11.- Centro – Brejolândia-Ba. das 8:00
às 12:00 hs
DAT Em 11 de junho de 2012.
ASS Comissão Permanente de Licitação – Gelson C. dos Santos – Presidente.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento das propostas
de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do Edital de Convite nº 001/2012
FMS, que tem como objeto a contratação de empresa especializada nos serviços de obras e engenharia para adaptação de duas Escolas
desativadas em dois postos de Saúde na Zona Rural do Município, um na localidade de Limoeiro de Cima, e outro na localidade de Cedro,
ambos serão adaptados com recursos do governo federal através do plano de compensações das especificações regionais - CER, decide
declarar vencedor do certame a Empresa DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP vencedora do certame com o valor total Global
de R$ 63.315,43 (sessenta e três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos), critério de Julgamento, Menor Preço Global,
Valor Global da Licitação: R$ 63.315,43 (sessenta e três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e três centavos) conforme Ata e Mapa
comparativo.

Brejolândia, 11 de junho de 2012.

Débora Tiara de S. Castro                                                                                                      Uilson Diniz de Souza
             Membro                                                                                                                                Membro.

Gelson C. dos Santos
                                                                                 Presidente


