
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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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO: 
 

 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, comunica a todos os interessados que realizará as seguintes 
Licitações: 
 
PREGÃO PRESENCIAL 002/2019. Objeto: Contratação de empresa Especializada para locação de Estrutura, Produção e Organização de Espetáculos 
Artísticos, para os Festejos do CARNAFOLIA 2019 de Brejolândia/BA, na sede do Município, conforme especificações contidas no anexo I, Termo de 
Referência do Edital. Abertura no dia 25.01.2019, às 10:00 horas. 
 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019. Objeto: Contratação de empresa Especializada nos serviços de Obra e Engenharia, para Construção de duas 
praças, uma na Comunidade de Mamonal, e outra na Comunidade de Santa Paz da Vinte Cinco, e, Pavimentação em paralelepípedos no povoado de 
Santa Paz da Vinte Vinco num total de 77,56 m² de área pavimentada, conforme Edital e seus anexos. Abertura no dia 30.01.2019, as 10:00 horas. 
 
Os interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos, juntamente com os projetos básico, da Tomadas de Preço, mediante pagamento de uma taxa 
no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para o Edital impresso, referente a reprodução gráfica, e Pregão Presencial, poderão ler e obter o Edital e seus anexos, 
juntamente com o termo de referência, somente na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça Alpiniano José 
Alves nº 11 - Brejolândia-Ba, das 8:00 às 12:00 hs. Gelson C. dos Santos – Pregoeiro e Presidente CPL/PMB/BA. Informações fone (77) 3656-2147 - 
Gelson C. dos Santos – Presidente CPL/PMB/BA.  
 
 
 
 


