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ATOS OFICIAIS

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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ATA DE LICITAÇÃO DA TP 004TP/2011

Aos (10) dez dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às 08:30 horas, na sua sede, situada na Rua Maria
Mendes da Silva, 612, nesta cidade de Serra Dourada – Bahia, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nome-
ada através da Portaria n.º 001/2011, sob a Presidência da senhora Luzinaide de Queiroz Maciel Rosa, para recebimen-
to e apreciação dos envelopes “A” e “B” da Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004TP/2011 com objeto para
prestação de serviços na limpeza das ruas da cidade, do Distrito de Traíras, Povoado de Boqueirão, Riachão e Morri-
nhos, conforme anexos ao Edital. A senhora Presidente observou que o Edital foi adquirido por 05 (cinco) interessados
e até o momento determinado, estão participando 03 (três) empresas. A senhora Presidente procedeu-se o credenci-
amento dos presentes: Construtora Cyntia Ltda, representada pelo senhor Jair de Souza Neto, RG. 5511080-SSP/BA;
Construtora SCN Ltda, representada pelo senhor Carlos Alberto Pereira, RG 45243377-0-SSP/SP e Sertão Forte –
Construção e Conservação Ltda, representada pelo senhor Walter Mariano Messias de Souza, RG. 100573948-IFP-RJ,
todos devidamente credenciados como sócio-administradores. Procedeu o recebimento e conferência dos envelopes
dos licitantes credenciados. Na abertura dos envelopes “A” Habilitação, foi conferido a documentação contida nestes,
pela Comissão e licitantes, onde após analises constatou-se que a empresa Sertão Forte – Construção e Conservação
Ltda, não atendeu as exigências dos itens 1.4 e 2.0.1 do Edital deste certame e as empresas Construtora Cyntia Ltda
e Construtora SCN Ltda não atendeu o determinado no item 1.1 do referido Edital. Assim, a Comissão Permanente de
Licitação, através de sua Presidente, declarou desabilitadas as três empresas licitantes. Na continuidade, observado o
não questionamento, bem como a confirmação da não interposição de recursos nesta fase, conforme determina a Lei
8.666/93, a senhora Presidente procedeu a devolução dos envelopes “B” Propostas das empresas licitantes. Em
seguida o parecer da Comissão para posterior remessa ao senhor Prefeito. Foi suspensa a reunião para a redação da
presente Ata, que reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada e vai assinada por mim, Maria Alves de Oliveira Viana –
Secretária, pela Presidente e a outra Membro da Comissão bem como os licitantes presentes. A senhora Presidente
determinou a fixação desta Ata no Mural desta Prefeitura para o conhecimento de todos. Dado e passado no dia 10 de
março de 2011.

     Luzinaide Queiroz Maciel Rosa – Presidente
          Maria Alves de Oliveira Viana – Secretária
        Angelita da Conceição Oliveira – Membro


