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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.

Ano X  Nº 2659     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   12 de janeiro de 2016

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 026/2015

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do Parecer Jurídico 
referente Licitação modalidade Pregão Presencial sob o nº 026/2015, tendo como objeto: Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios, Materiais Descartáveis e Produtos de Higiene e Limpeza em Geral, destinados às Secretarias Municipais e 
demais Repartições de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do Edital vêem através deste Homolo-
gar o objeto do certame às empresas vencedoras: A empresas: SUELY DOS SANTOS GONÇALVES - ME – CNPJ nº 
12.158.946/0001-60, foi vencedora dos seguintes LOTES: Lote I – R$ 10.560,00 (dez mil e quinhentos e sessenta reais); 
Lote III – R$ 5.792,00 (cinco mil e setecentos e noventa e dois reais); Lote IV - R$ 13.510,00 (treze mil e quinhentos e 
dez reais); Lote V – R$ 7.780,00 (sete mil e setecentos e oitenta reais); Lote XII – R$ 3.960,00 (três mil e novecentos e 
sessenta reais); Lote XIII – R$ 3.150,00 (três mil e cento e cinqüenta reais); Lote XX – R$ 13.800,00 (treze mil e oitocen-
tos reais): Lote XXI – R$ 39.850,00 (trinta e nove mil e oitocentos e cinqüenta reais): Lote XXVI – R$ 9.225,00 (nove 
mil e duzentos e vinte e cinco reais): Lote XXVII – R$ 5.184,00 (cinco mil e cento e oitenta e quatro reais): Lote XXXV 
– R$ 47.664,00 (quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais); Lote XXXVIII – R$ 9.985,00 (nove mil e no-
vecentos e oitenta e cinco reais); Lote XXXX – R$ 14.160,00 (quatorze mil e cento e sessenta reais): Lote XXXXIV – R$ 
12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais): Lote XXXXV – R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais), to-
talizando o valor global de R$ 224.060,00 (duzentos e vinte e quatro mil e sessenta reais); A empresa MERCADINHO 
BOM PREÇO LTDA – CNPJ nº 05.603.291/0001-26, foi vencedora dos seguintes LOTES: Lote VI – R$ 9.750,00 (nove 
mil e setecentos e cinqüenta reais); Lote VII – R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais); Lote XVI - R$ 3.680,00 (três 
mil e seiscentos e oitenta reais); Lote XVII – R$ 4.752,00 (quatro mil e setecentos e cinqüenta e dois reais); Lote XVIII 
– R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais); Lote XXII – R$ 4.720,00 (quatro mil e setecentos e vinte reais); Lote XXIII 
– R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem reais): Lote XXIV – R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais): Lote XXVIII – R$ 
5.220,00 (cinco mil e duzentos e vinte reais): Lote XXXII – R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cinqüenta reais): Lote 
XXXIII – R$ 81.920,00 (oitenta e um mil e novecentos e vinte reais); Lote XXXVII – R$ 42.048,00 (quarenta e dois mil 
e quarenta e oito reais); Lote XXXXIII – R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais): Lote XXXXVI – R$ 8.500,00 (oito 
mil e quinhentos reais): Lote XXXXVII – R$ 16.520,00 (dezesseis mil e quinhentos e vinte reais), totalizando o valor 
global de R$ 232.560,00 (duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais); A empresa AMAURI PEREIRA CASTRO – 
ME - CNPJ nº 02.131.826/0001-15, foi vencedora dos seguintes LOTES: Lote II – R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos 
e cinqüenta reais); Lote VIII – R$ 13.150,00 (treze mil e cento e cinqüenta reais); Lote IX - R$ 8.340,00 (oito mil e 
trezentos e quarenta reais); Lote X – R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais); Lote XI – R$ 14.265,00 (quatorze mil e 
duzentos e sessenta e cinco reais); Lote XIV – R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais); Lote  XV – R$ 27.000,00 (vinte 
e sete mil reais): Lote XIX – R$ 7.860,00 (sete mil e oitocentos e sessenta reais): Lote XXV – R$ 8.500,00 (oito mil e 
quinhentos reais): Lote XXIX – R$ 9.350,00 (nove mil e trezentos e cinqüenta reais): Lote XXX – R$ 4.850,00 (quatro 
mil e oitocentos e cinqüenta reais); Lote XXXI – R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais); Lote XXXIV – R$ 14.100,00 
(quatorze mil e cem reais): Lote XXXVI – R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais): Lote XXXIX – R$ 7.980,00 (sete 
mil e novecentos e oitenta reais); Lote XXXXI – R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais): Lote XXXXII – R$ 
10.725,00 (dez mil e setecentos e vinte e cinco reais): totalizando o valor global de R$ 190.810,00 (cento e noventa mil 
e oitocentos e dez reais); A empresa MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA – ME, CNPJ nº 19.990.169/0001-64, foi a 
vencedora do LOTE XXXXVIII, com o valor global de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais); A empresa 
MARCELO PORTO DE SOUZA – ME, CNPJ nº 15.629.970/0001-28, foi a vencedora do LOTE XXXXIX, com o valor 
global de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). O certame resultou no total geral de R$ 716.430,00 (se-
tecentos e dezesseis mil quatrocentos  e trinta reais). Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 11 de Janeiro de 2016. Humberto 
Pereira da Silva – Prefeito.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL nº 021/2015

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 021/2015, tendo como objeto: Fornecimento de combustíveis e seus deri-
vados, 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 o valor global de R$ 945.510,00 (novecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e 
dez reais). Vigência ate 31/12/2016. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 08 de Janeiro de 2016. Humberto Pereira 
da Silva – Prefeito.


