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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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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 003/2015, tendo como objeto: À seleção e contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e seus derivados, 
para manutenção de veículos, máquinas e equipamentos, conforme descrito no Anexo I do Edital. Homologa o resultado à empresa 
AUTO POSTO ARAUNA LTDA – CNPJ nº 09.135.894/0001-00, a qual foi vencedora do certame com os seguintes valores: LOTE 
I - R$ 249.900,00 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos reais) e LOTE II – R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); 
LOTE III - R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais) e LOTE IV – R$ 23.670,00 (vinte e três mil e seiscentos e setenta 
reais), LOTE V – R$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais), totalizando o valor global de R$ 877.670,00 (oitocentos e setenta e 
sete mil e seiscentos e setenta reais), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 02 de Fevereiro de 2015. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito.


