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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 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 a 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.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO
Praça Municipal, nº 86 - Centro - Fone: (0**77)657-2148 - Fax: 657-2160
CEP.: 47 760-000 - Tabocas do Brejo Velho - Bahia.
AVISO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO B. VELHO-BA, no uso de suas atribuições legais e para os
devidos fins previstos no Art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações, com as suas alterações da Lei 8.8833/94,
FAZ SABER, a todos quanto os presentes editais ou deles notícias tiverem a interessar possa que a COMISSAO
PERMANENTE DE LICITAÇOES expediu parecer em regular processo, CONSIDERANDO inelegíveis os serviços:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2011 - Contratação de Prestadora de Serviços para assumir os Serviços de Limpeza de Vias Públicas na sede deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba., DARCK PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS AUXILIARES LTDA, inscrita no CNPJ nº04.164.275/0001-11,sediada à Rua José Leopoldo
Lima, 33 - Centro, Santa Maria da Vitória - Bahia, representada neste ato pelo Sr. Charles Pereira de Souza,
procurador Empresa, portador da cédula de identidade sob. nº 08090236 92 SSP/BA e CPF nº 970.998.645-72.
Vigência de 21 de fevereiro de 2011 a 21 de março de 2011. Valor de R$53.710,00 (cinqüenta e três mil e setecentos dez reais). Com data de 21 de fevereiro de 2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - Contratação de Empresa Prestadora de Serviços para assumir
os Serviços Gerais na manutenção do sistema de abastecimento de Água neste Município de Tabocas do Brejo
Velho-Ba. FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
16.424.442/0001-03 estabelecida à Praça Matriz S/Nº – Centro – Serra Dourada - BA, representada neste ato
pelo Sr. Francisco Cardoso de Araujo, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade sob. nº
1250896 SSP/GO e sob. CPF nº 364.400.275-49 - Vigência de 01 de fevereiro de 2011 á 15 de março de 2011.
Valor de R$45.750,00 (quarenta e cinco mil setecentos e cinqüenta reais). Com data de 01 de fevereiro de 2011.
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