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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.
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Com o propósito de se adequar a Lei Federal de número 13.022, 
de 08 de agosto de 2014 e normatizar a Guarda Civil da cidade, 
reuniu-se no gabinete da prefeitura a Comissão Especial institu-
ída pelo decreto municipal 714, de 10 de outubro de 2014 para 
a elaboração do Plano de Viabilidade Técnica de Adequação da 
Guarda Municipal de Barreiras.
Durante a reunião foram discutidas mudanças na estrutura e no 
funcionamento da corporação,especialmente quanto à possibili-
dade de utilização de arma de fogo por pelotão especializado dos 
profissionais que promovem a defesa do patrimônio público em 
prédios, praças e logradouros.
Para o Procurador Wagner Pamplona, presidente da comissão, 
à adequação é fundamental para o município e a população que 
conta com o efetivo trabalho dos guardas municipais. “Com 
esta reestruturação os guardas contarão com mais um aparato 
de segurança, melhorando os serviços prestados a comunidade, 
sobretudo na defesa do patrimônio público”destacou Pamplona.
O trabalho da comissão tem como objetivo a normatização ten-
do como referência a lei federal que define em seu artigo 16 a uti-
lização por guardas municipais no exercício de suas funções do 
porte de arma de fogo, após treinamento prévio com avaliações 
psicológicas e provas específicas.
Para o Comandante da Guarda o estudo da comissão poderá re-
sultar em parcerias com outros órgãos de seguranças e institui-
ções para efetivar o o que garante a lei.
Participaram da reunião:O Presidente da Comissão procurador 
Wagner Pamplona, comandante e o subcomandante da Guarda 
Municipal, Marcelo Feitosa eFrancisco Dantas, Capitão da Polí-
cia Militar Araken Ferreira,Delegado Regional da Polícia Civil 
Carlos Freitas e a Empresária Benê Campos, representante da 
sociedade civil organizada.

Comissão Especial discute adequação e porte 
de armas da Guarda Municipal de Barreiras
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MUNICIPIO DE IBOTIRAMA 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.798.152/0001-23 

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015-PMI/BA. 

A pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama-BA torna público o resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação,
referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 002/2015-PMI/BA, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada nos serviços de poda de árvores para realização da poda de formação, limpeza, emergência e adequação em 
aproximadamente 5.000 árvores em ruas do município de Ibotirama, realizando a poda a cada trimestre no total de árvores. Sagrou-
se vencedora do lote 01 com menor preço por lote a empresa: J S COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI, com o 
valor total de R$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), decorrido o prazo recursal fica homologado o 
processo pelo Prefeito Municipal, estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das
14:00 às 18:00 horas. Joelma Pereira dos Santos – Pregoeira. 

Licitações

Esta edição encontra-se no site: www.ibotirama.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ibotirama

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N89EOAJ6RFXORZESMQ1NAW

Quinta-feira
19 de Março de 2015
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                            Estado da Bahia 
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
      Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015 - PMB/BA  
Pregão Presencial 009/2015. 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia-Ba, após recebimento da Proposta Readequada, torna público o resultado de 
julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade pregão presencial nº 009/2015-PMB/BA, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, manutenção preventiva e corretiva da 
iluminação pública do Município de Brejolândia/BA. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: ELÉTRICA E CONSTRUTORA 
MACIEL LTDA – ME, CNPJ nº 17.291.713/0001-54, vencedora do Lote único, com o valor total global de R$ 148.700,00 
(cento e quarenta e oito mil e setecentos reais), estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 
12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.  
Brejolândia/BA, 18 de março de 2015. 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Euler Carlos de Castro 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2015-PMB/BA  

Pregão Presencial 010/2015 
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após recebimento da Proposta Readequada, o 
resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 
010/2015-PMB/BA, ocorrido no dia 17 de março de 2015, às 15:00 horas, que tem por objeto a contratação de empresa 
especializada para Prestação de Serviços de Roçagem e Limpeza de Acostamento das Estradas Vicinais do Município, 
onde circula o Transporte Escolar, num total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) quilômetros. Sagrou-se vencedora a 
empresa: CONSTRURÁPIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ nº 20.280.024/0001-59, com o 
valor total global a quantia de R$ 61.225,50 (sessenta e um mil duzentos e vinte cinco reais e cinquenta centavos), 
estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.  
 
Brejolândia/BA, 18 de março de 2015. 
 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Euler Carlos de Castro 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES - BA
CNPJ N° 14.100.747/0001-26

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2015

##TEXTO O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 14/2015, Proc. Ad-
ministrativo nº 330/2015, no dia 01 de Abril de 2015, ás 09:00hs, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento de Urnas 
Mortuárias e Traslados, para  atendimento as necessidades das famílias carentes deste Município. Este Edital está a disposição na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 
horas, no endereço:  Praça Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. CEP – 47.970-000 – Informações e-mail: rnriachao@
hotmail.com e Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir de Souza Pereira – Pregoeiro.

##ASS Hamilton Santana de Lima
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 19 de Março de 2015

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2015

##TEXTO O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 15/2015, Proc. Ad-
ministrativo nº 331/2015, no dia 01 de Abril de 2015, ás 11:00hs, objetivando a Aquisição de peixes para doação as famílias carentes 
cadastradas nos programas sócias da Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme especificações contidas no edital 
de licitação. Este edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no 
horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Praça Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. 
CEP – 47.970-000 – Informações e-mail: rnriachao@hotmail.com e Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir de Souza Pereira – Pregoeiro.

##ASS Hamilton Santana de Lima
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 19 de Março de 2015

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

##TEXTO O Presidente da CPL do Município de Riachão das Neves – BA, comunica que realizará Licitação Tomada de Preços nº 
02/2015, Prc. Adm nº 329/2015, no dia 06 de Abril de 2015, ás 09:00hs, objetivando a Contratação de empresa para construção de 01 
(uma) Quadra Escolar com cobertura no povoado de Pageú Canudos, zona rural deste Município. Este Edital está a disposição na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 
horas, no endereço:  Praça Municipal, 27 – Centro – Riachão das Neves - Bahia. CEP – 47.970-000 – informações e-mail: rnlicita@
hotmail.com e Tel.: 77 - 3624.2136/2233. Valdir de Souza Pereira – Presidente.

##ASS Hamilton Santana de Lima
##CAR Prefeito Municipal 
##DAT 19 de Março de 2015


