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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Prefeitura Municipal de Tabocas do
Brejo Velho, 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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Prefeitura Municipal de
Tabocas do Brejo Velho
Modalidade Pregão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Tabocas
do Brejo Velho comunica que realizará
Pregão Presencial n. º 001/2009, no dia
28/01/2009 às 09h00minh. Objeto:
aquisição de medicamentos, médicos
Hospitalares – hospital, odontológico RX
e para o Hospital Leônidas de Araujo Silva
e Postos de Saúde neste Município de
Tabocas do Brejo Velho-Ba. O edital está
à disposição na sala da CPL, das 08: 00
as 12:00h e poderá ser adquirido através
de solicitação por escrito ou
pessoalmente. Maiores informações na
sala da CPL, situada à Praça Municipal,
86 - Prédio Sede da Prefeitura Municipal
Publique-se em 16 de janeiro de 2009.
Leonor F. Diamantino Pregoeiro Municipal.

A Prefeitura Municipal deTabocas do Brejo
Velho comunica que fará realizar Tomada
de Preços n. º 001/2009, no dia 02/02/
2009 às 11h00minh.. Objeto: serviço a
serem prestados na limpeza deVias Publica
na Sede deste Município. O edital está à
disposição na sala da CPL, no horário das
08: 00 as 12h00min horas e poderá ser
adquirido através de solicitação por escrito.
Maiores informações na sala da CPL,
situada à Praça Municipal, 86, Prédio Sede
da Prefeitura Municipal –Tabocas do Brejo
Velho - Ba. Publique-se em 16 de janeiro
de 2009. Presidente da CPL - José de Deus
Reis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA
CNPJ 14.222.277/0001-73

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 001/2009)

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 002/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia,
torna público a TP. 001/2009 que receberá propostas para
aquisição de combustíveis e derivados do petróleo para
funcionamento dos veículos, máquinas e motores
estacionários, e gás GLP para atendimento na merenda,
hospital e administração, de acordo Edital e anexos, no dia
28/01/2009 às 09:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais
informações na CPL. Serra Dourada – Ba, 09/01/2009.
Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da
Bahia, torna público a TP. 002/2009 que receberá
propostas para prestação de serviços na manutenção
do funcionamento (ligação dos motores / bombas
para distribuição de água e reparos mecânicos/
elétricos), dos poços artesianos mantidos pelo
município, de acordo Edital e anexos, no dia 28/01/
2009 às 14:00 horas. Lei nº.8.666/93. Mais informações
na CPL. Serra Dourada – Ba, 09/01/2009. Enilson
Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.
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