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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 Cosntituição 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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Ano VII  Nº 1627   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   15 de março de 2013

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA nº 001/2013 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho faz saber que nenhum 
interessado compareceu para apresentar a documentação e projeto de vendas 
na CHAMADA PÚBLICA nº 001/2013, tendo como objeto: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, durante o período de Março à Dezembro de 2013, nos moldes da Lei 
nº 11.947/2009 e Resolução nº 38/2009 de 16/07/2009 (FNDE), Lei nº 
8.666/93, art. 24, configurando assim a hipótese de Chamada Pública deserta. 
O Município, entretanto, promoverá a 2ª CHAMADA PÚBLICA com o mesmo 
objeto, visando realizar a referida contratação. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 
08 de Março  de 2013. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL nº 009/2013 

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho faz saber que nenhum 
interessado compareceu para participar e apresentar proposta na Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 009/2013, tendo como objeto: Aquisição de 
Passagens Terrestre, com embarque na sede do Município de Tabocas do 
Brejo Velho – Bahia, com destinos à Salvador – BA e à Brasília - DF, 
conforme descriminações contidas no anexo I do Edital, configurando assim a 
hipótese de licitação deserta. O Município, entretanto, promoverá nova licitação 
com o mesmo objeto, visando realizar a referida contratação. Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 13 de Março  de 2013. Humberto Pereira da Silva – Prefeito. 


