Ano X Nº 2721

GAZETA DO OESTE

Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476 14 de março de 2016

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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2016 - PMB/BA
Pregão Presencial nº 012/2016.
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 012/2016-PMB/BA, ocorrido no dia 10 de março de 2016, às 09:00 hrs, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para aquisição de Pneus, de peças e acessórios automotivos originais ou genuínos
e novos, para veículos categorizados como leves, pesados, máquinas e motocicletas, conforme fabricantes e modelos
definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos da Prefeitura Municipal de Brejolândia/Ba para o exercício de
2016, conforme Edital PP nº 012/2016-PMB/BA – PA Nº 035/2016-PMB/BA. Sagrou-se vencedora a seguinte
empresa: AUTO POSTO ARAUNA LTDA - EPP, CNPJ Nº 09.135.894/0001-00, com o valor total resultante da
soma dos 19 (dezenove) itens, a quantia Total Global de R$ R$ 103.605,70 (cento e três mil seiscentos e cinco reais e
setenta centavos), e para Item 20 (PEÇAS) ficou acertado um desconto de 5% (cinco por cento) sobre a tabela
das montadoras, na qual fica estipulado o valor estimado de R$ 218.300,00 (duzentos e dezoito mil e trezentos reais)
para aquisição de peças, 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, 11 de março de 2016 .
Vanessa Passos de Castro Rocha
Membro
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Gelson Conceição dos Santos
Pregoeiro
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