
Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.
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Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba.

Licitação Modalidade Convite  n.º 008/2011.

Aviso de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe aos licitantes
vencedores a seguir:

ELIAS NERES COSTA vencedor do lote 01, com o valor total de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta
reais),

LOURIVALDO ALCÂNTARA MIRANDA vencedor do lote 02 com o valor total de R$ 20.640,00 (vinte mil
seiscentos e quarenta reais),

OSCAR JESUS DOS SANTOS vencedor do lote 03 com o valor total de R$ 17.760,00 (dezessete mil
setecentos e sessenta reais),

JOSÉ CARLOS DE CASTRO vencedor do lote 04 com o valor total de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos
reais),

JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DA SILVA vencedor do lote 05 com o valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais).

Licitação Modalidade Convite  n.º 009/2011.

Aviso de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe às licitantes
vencedoras a seguir:

SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, vencedora do lote 01 com o valor total de R$
14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ME, vencedora do lote 02  com o valor total de R$ 24.600,00
(vinte e quatro mil seiscentos reais), e

SCHWEITZER INFORMÁTICA LTDA, vencedora do lote 03  com o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil
reais)
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Licitação Modalidade Convite  n.º 010/2011.

Aviso de Homologação.

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe ao licitante
vencedor:

JOSELINO DA SILVA SANTOS vencedor do lote 01 com o valor total Estimado em R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais).

Licitação Modalidade Convite  n.º 011/2011.

Aviso de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe ao licitante
vencedor:

EDNALVO PEREIRA DELGADO vencedor do lote único com o valor total Estimado em R$ 21.600,00 (vinte
e um mil e seiscentos reais).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 015/2011.

Aviso de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe ao licitante
vencedor:

CONSTRUTORA KJI LTDA ME vencedor do certame com o valor total Global de R$ 144.600,00 (cento e
quarenta e quatro mil e seiscentos reais).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 016/2011.

Aviso de Homologação

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe ao licitante
vencedor:

CRR-CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA vencedor do certame com o valor total Global de R$
395.856,00 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais)

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2011-PMB/BA.

Atendendo a decisão do Pregoeiro desta Prefeitura Municipal de Brejolândia, fica homologada a adjudicação feita
pelo mesmo, que teve como vencedor a Empresa: SANTA BÁRBARA COMBUSTÍVEIS LTDA, com o valor total
de R$ 737.475,00 (setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Autorizo, portanto, a aquisição de
que se trata a presente licitação.

Brejolândia, 30 de dezembro de 2011.

EDÉZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2011-PMB/BA.

Atendendo a decisão do Pregoeiro desta Prefeitura Municipal de Brejolândia, fica homologada a adjudicação
feita pelo mesmo, que teve como vencedor a Empresa: RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS LTDA, com o
valor total de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais). Autorizo, portanto, a aquisição de que se trata a presente
licitação.

Brejolândia, 30 de dezembro de 2011.

Brejolândia - Bahia, 30 de dezembro de 2011.

Edezio Nunes Bastos
Prefeito Municipal


