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ATOS OFICIAIS
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos 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.

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA
CNPJ 13.654.439/0001-80

Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
Tomada de Preço 001/2015.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 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 Tomada de Preço nº 001/2015, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços e apoio
à Prefeitura Municipal de Brejolândia, na limpeza pública e coleta de resíduos não perigosos, nas ruas e praças da Sede do
Município, para o exercício de 2015 conforme anexos do edital, decide declarar vencedor do certame a Empresa
CONSTRUTORA CYNTIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.675.811/0001-31, vencedora do certame com o valor
total de R$ 629.395,20 (seiscentos e vinte nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), critério de
Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 629.395,20 (seiscentos e vinte nove mil, trezentos e
noventa e cinco reais e vinte centavos) conforme Ata e Proposta apresentada.
Brejolândia-BA, 07 de janeiro de 2015.
Vanessa Passos de Castro Rocha
Membro

Euler Carlos de Castro
Membro.
Gelson Conceição dos Santos
Presidente
CPL/PMB/BA
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

Tomada de Preço nº 002/2015.
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 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 Tomada de Preço nº 002/2015, que tem como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de
Manutenção da Rede de distribuição de água (Poços Artesianos) nos povoados do interior do Município de
Brejolândia/BA, descritos e especificados no documento ANEXO I do Edital TP 002/2015, decide declarar vencedor do
certame a Empresa CRR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 10.805.686/000141, vencedora do certame com o valor total de R$ 345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), critério
de Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e
seiscentos reais) conforme Ata e Proposta apresentada.
Brejolândia-BA, 07 de janeiro de 2015.
Vanessa Passos de Castro Rocha
Membro

Euler Carlos de Castro
Membro.
Gelson Conceição dos Santos
Presidente
CPL/PMB/BA
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