
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 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

Ano VIII  Nº 1953   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  04 de fevereiro de 2014

Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho 

AVISO PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014

Considerado que  houve supressão de alguns itens do Edital que alterou o critério de julgamento da licitação "menor preço por lote" 
sem a ciência de todos os potenciais licitantes. Assim, para não restarem violados os princípios da isonomia e da publicidade por 
parte da Administração Pública, circunstância que em tese poderia causar a nulidade do procedimento licitatório em questão, o 
Município de Tabocas do Brejo Velho – Bahia, FAZ SABER, que prorrogou a data de recebimento das propostas – Objeto: Aquisição 
de produtos alimentícios diversos, destinados à merenda escolar, conforme descriminações e especificações contidas no anexo I do 
Edital. Para o dia 18/02/2014, às 14:30 hs. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Prefeitura, situada na Praça Municipal 
nº 86 – Centro. Tabocas do Brejo velho, 03 de Fevereiro de 2014. Joaquim J. Marques da Silva - Pregoeiro Municipal.


