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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 anexosdos 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.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br
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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho
CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2013

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento da proposta de preços da Licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 001/2013, tendo como objeto: Obras de Ampliação, Recuperação e Reforma de Prédios Escolares, na sede e interior do 
Município, conforme descrito no Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa: CONSTRUTORA JSM LTDA – CNPJ nº 
01.200.814/0001-32, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 19 de Março de 2013. Humberto Pereira da Silva 
– Prefeito.

CARTA CONVITE nº 006/2013

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento da proposta de preços da Licitação na modalidade Carta Con-
vite nº 006/2013, tendo como objeto: Contratação de empresa para executar serviços de construção de 50 (cinquenta) redutores de 
velocidades, nas ruas da sede do Município, conforme descrito no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado, à empresa: 
CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME – CNPJ nº 07.291.114/0001-87, nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - 
Bahia, 19 de Março de 2013. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2013

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho - Bahia, após análise do parecer da Comissão de Licitação, sob o Processo Admi-
nistrativo nº 034/2013 e DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 011/2013, tendo como objeto a Contratação de prestação de serviços espe-
cializada na edição, diagramação e publicação dos atos normativos, administrativos e institucionais, tais como: avisos de licitações, 
resultados e homologações de licitações e resumos de contratos; no Diário Oficial da União – DOU, Diário Oficial do Estado – DOE 
e no Correio da Bahia, oriundos do Poder Executivo, Ratifica, Homologa e autoriza contratar o IBDM – INSTITUTO BRASILEIRO 
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 10.633.965/0001-75, sendo dispensada a lici-
tação com base na Lei 8.666/93, artigo 24, Inciso XIII, e de conformidade com os elementos constantes do processo administrativo nº 
034/2013 e do processo de dispensa de licitação nº 011/2013, nas condições apresentadas, Tabocas do Brejo Velho - Ba, 01 de Março 
de 2013. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.


