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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

AVISO DE LICITAÇAO

Tomada de Preços
A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, por sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico que
no 10/06/2011, às 10h00min horas no endereço Praça Municipal, 86, centro – Tabocas do Brejo Velho – Bahia, serão
recebidas propostas relativas à TOMADA DE PREÇOS N° 004/2011, referente ao Contrato de Repasse n° 0314813-60/
2009 – PRODESA, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Tabocas do Brejo Velho - BA, tendo
como objeto a aquisição dos serviços de recuperação de 29 km de Estradas Vicinais da estrada que dar acesso ao
Distrito de Mariquita à Cidade de Tabocas do Brejo Velho. Este Edital esta a disposição na sala da CPL no horário das
08h00min às 12h00min maiores informações na sala da CPL, situada à Praça Municipal, 86 Prédio Sede da Prefeitura
Municipal – TBV ou pelo telefone 77 3657 2160. Publique-se em 26 de maio de 2011. Presidente da CPL – José de
Deus Reis.
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