
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.
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PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 CMB/BA 

PROCESSO - 010/2019 
 

 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento das propostas de 
preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do Edital de 
licitação PP. nº 002/2019, que tem como objeto a Contratação de  pessoas físicas e/ou jurídicas especializadas 
na locação de  veículos, completo (ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e som), sem limite de 
quilometragem parra atender as necessidades da Câmara  Municipal,  para o período de junho a dezembro de 
2019, declarar vencedor do lote único do certame, a pessoa física Vanessa Miranda de Oliveira, CPF nº 
069.168.231-35, RG nº 1651577714, por apresenta proposta com menor preço,  com valor global de R$: 
18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais). Estando o Processo a disposição dos interessados para vistas, no 
horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:horas.  
 
 
Brejolândia/BA, 07 de junho de 2019. 
 

 
 
 

  
 

Joaquim dos Passos 
Pregoeiro 

 
 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 02Barreiras, 07 de junho de 2019

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

ESTADO DA BAHIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ.: 16.440.869/0001 -97 
 

  

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  

 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2019 CMB/BA 
 

O Pregoeiro da Câmara Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento das propostas de 
preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do Edital de 
licitação PP. nº 003/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de combustíveis (gasolina comum e álcool), parra atender as necessidades da Câmara  
Municipal,  para o período de junho a dezembro de 2019, declarar  vencedor dos lotes 01 e 02 do certame, a 
Empresa TRADIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ 17.060.290/0001-61, por apresenta 
proposta com menor preço,  com valor global de R$: 16.885,60( dezesseis mil oitocentos e oitenta e cinco 
reais). Estando o Processo a disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:horas. 
 

 
Brejolândia/BA, 07 de junho de 2019. 
 

 
 
 

  
 
 

Joaquim dos Passos 
Pregoeiro 

 
 


