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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 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 - PMB/BA
Pregão Presencial 011/2016.
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após a
entrega das certidões devidamente regularizadas, benefício concedido pelo Pregoeiro de acordo com a Lei 123/2006, por se
tratar de micro empresa.
“LC 147/2014, o prazo para regularização dos documentos fiscais exigidos na licitação teve uma majoração de 2 (dois) para 5
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme redação alterada do §1º do Art.43, da LC
147/2014”.
A empresa regularizou a situação dentro do prazo estabelecido pela Lei, e o pregoeiro torna público o resultado de julgamento da
proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 011/2016-PMB/BA, ocorrido no dia 09
de março de 2016, às 09:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em fornecimento parcelado de Gás
Liquefeito de Petróleo – GLP, uso doméstico, para consumo nas Escolas da rede Municipal de Ensino, e demais Secretarias deste
Município para o exercício de 2016. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA ME, inscrita ao CNPJ nº 17.101.256/0001-98, com o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) por botijão, totalizando o valor
global de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil 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 2016.
Vanessa Passos de Castro Rocha
Membro

Oséias dos Santos Coimbra
Membro

Gelson Conceição dos Santos
Pregoeiro

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

