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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

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a
devida prestação de  contas.

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

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho (BA) comunica aos interessados e à população em geral
que fará realizar licitação pública modalidade CARTA CONVITE, de nº.006/2010, no dia 10 de junho de 2010,
às 11:00h, no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Praça Municipal, nº. 86, Centro, nesta cidade, onde
serão recebidas as Propostas, tendo como Serviços a serem prestados com transporte de cascalho pra
recuperação de estradas vicinais das localidades: Barreiro, Água Vermelha, Folha Larga, Camarinha neste município
e transporte de Alunos das localidades de: Barra do peixinho, Camarinha, Distrito de Mariquita, Cedro, Olho
D’Água, Desterro, Carrapato, Vazante I e II,  Olaria, Barro Alto, Lameirão, Brejinhos, Serra, Baixão, Cabicerinha,
Mateira,  para sede do Município para participarem dos festejos das festas Juninas que acontecera nos dias 25 e
26 de junho com o objetivo de proporcionar aos Alunos participação ativa nas comemorações culturais  e
tradicionais e Transporte de alunos das localidades: Desterro, Carrapato, Cabicerinha, Mateira, para o Colégio
Leônidas de Araujo silva na do município deste Município.(matutino e vespertino).

Poderão participar da presente licitação pessoas físicas em situação regular junto às Receitas Federal,
Estadual e Municipal, e que manifestarem interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data
de apresentação das propostas.
Maiores esclarecimentos serão fornecidos no Setor de Licitação deste Município.

Tabocas do Brejo Velho – BA, 02 de junho de 2010.
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Presidente da Comissão de Licitação


