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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.
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.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28
Praça Municipal, 86-Centro-Fone: (77)657-2148-PABX Fax: (77) 657-2160
CEP.: 47 760-000
Tabocas do Brejo Velho - Bahia.

ADJUDIÇÃO
TOMADA DE PREÇOS – MENOR PREÇO GLOBAL Nº 003/2012
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, sub assinada, constituída
através da Portaria nº 179/2009, após examinar as propostas apresentadas pelas empresas e firmas participantes da Licitação
Nº 003/2012, em forma de TOMADA DE PREÇOS e tendo em vista os preços e demais condições oferecidas por estas,
conforme o Edital, obedecido às exigências legais e regulamentares, decide ADJUDICAR os serviço para contratação de
empresa para executar os serviços na pavimentação em paralelepípedo na localidade de Barra do Peixinho ao
Contrato de Repasse Nº0331804-11/2010/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA Rua principal e Ortogonal com
4.037,70m² de calçamento, na forma de empreitada global (material e mão de obra com o objetivo de melhoria de
vida dos habitantes das referidas Localidade de Barra do Peixinho deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, tendo como
vencedora a firma DTSL Locação e Construção LTDA Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal, para
devida homologação.
Tabocas do Brejo Velho-Ba, 21 de março de 2012.
Carlos Eduardo de Almeida de Araujo
Presidente

Benivalda de Jesus Sampaio Oliveira
Membro

Leonor de Farias Diamantino
Membro

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

Página 02

Barreiras, 21 de março de 2012

ATOS OFICIAIS
HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012
O Prefeito Municipal de Taboca do Brejo Velho - Bahia, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram
cumpridas e todas as formalidades da Lei, ante o processo do Edital de Licitação modalidade – Tomada de Preços nº 003/
2012, objetivando serviço para contratação de empresa para executar os serviços na pavimentação em paralelepípedo na
localidade de Barra do Peixinho ao Contrato de Repasse Nº0331804-11/2010/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA Rua
principal e Ortogonal com 4.037,70m² de calçamento, na forma de empreitada global (material e mão de obra com o
objetivo de melhoria de vida dos habitantes das referidas Localidade de Barra do Peixinho deste Município de Tabocas do
Brejo Velho-Ba, e atendendo ao julgamento da Comissão Permanente de Licitação, reconhecendo como vencedora a empresa:
DTSL Locação e Construção LTDA A Comissão Permanente de Licitação, através de seu Presidente, deverá tomar as
medidas cabíveis, tendo em vista a execução dos serviços na pavimentação em paralelepípedo na localidade de Barra do
Peixinho ao Contrato de Repasse Nº0331804-11/2010/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA Rua principal e Ortogonal
com 4.037,70m² de calçamento, na forma de empreitada global (material e mão de obra com o objetivo de melhoria de vida
dos habitantes das referidas Localidade de Barra do Peixinho deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, no valor total de
R$ 299.124,75 (Duzentos e noventa e nove mil cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos)
Autorizo, portanto, os materiais/serviços de que trata a presente licitação.
Gabinete do Prefeito Municipal Tabocas do Brejo Velho-Ba, 21 de março de 2012.

___________________________
José Cavalcante de Araujo
Prefeito Municipal
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