
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos 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.
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 
A Prefeitura de Tabocas do Brejo Velho - Bahia torna público o Edital: Pregão 
Presencial nº 013/2018 – Objeto: Contratação de Empresa Especializado 
no Fornecimento de Combustível e seus Derivados de forma continua e 
fracionada, proporcional à demanda das diversas Secretarias Municipais 
do Município de Tabocas do Brejo Velho, conforme descrito no Anexo I do 
Edital. Recebimento das propostas dia 08/01/2019, às 14:00 horas. O edital 
completo estará disponivel no site: www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 
Informações e cadastramento na sede da Prefeitura, na Praça Municipal nº 86 
– Centro. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 20 de dezembro de 2018. Joaquim 
José Marques da Silva - Pregoeiro Municipal. 
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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.
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HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE nº 007/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, após recebimento do 
Parecer Jurídico referente ao Processo Licitatório Carta Convite nº 007/2018, tendo como objeto: 
Contratação de empresa para execução de Serviços  de Remoção dos Resíduos sólidos depositados 
na área do antigo lixão, e Terraplanagem visando a recuperação da área degradada localizada no 
setor aeroporto na sede do município, vêm através deste adjudicar e homologar o objeto da referida 
licitação à empresa: RODOFORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ sob o nº 
17.332.037/0001-10, sendo vencedora do certame com valor global de R$ 95.760,00 (noventa e 
cinco mil e setecentos e sessenta reais); E Autorizo que sejam tomadas as devidas providências 
para contratação das mesmas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 14 de dezembro de 2018. Humberto 
Pereira da Silva - Prefeito Municipal.
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