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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. 014/2016 - PMB/BA  
Pregão Presencial 014/2016. 

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 
014/2016-PMB/BA, ocorrido no dia 17 de maio de 2016, às 09:00 hrs, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para prestar serviços na locação horas máquinas e de veículos automotores diversos que serão utilizados 
na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Obras, Transporte, e Urbanismo, Secretarias de Educação, 
Saúde e Ação Social, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Sagrou-se vencedora a empresa: 
CONSTRUTORA SHANDAI LTDA ME, CNPJ nº 07.291.114/0001-87, com o valor total resultante da soma dos 04 
(quatro) lotes, a quantia estimada de R$ 701.550,00 (setecentos e um mil quinhentos e cinquenta 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, 25 de maio de 2016. 
 
 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Oséias dos Santos Coimbra 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 
 
 
 
 
 


