
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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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÕES: 
 

 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, e através da CPL, comunica a todos os interessados que realizará  
as seguintes Licitações: 
 
CHAMADA PÚBLICA nº 001/2020. Objeto: A Prefeitura Municipal de Brejolândia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Alpiniano José 
Alves nº 11 – Centro – Brejolândia/BA – CEP 47.750-000, inscrita no CNPJ sob n.º 13.654.439/0001-80, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, o Senhor GILMAR RIBEIRO DA SILVA, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 21, da Resolução/CD/FNDE n° 
38, de 16/07/2009, e artigo 26, § 1º, da Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17/06/2013, torna público para conhecimento dos interessados, que estará 
realizando Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao 
atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, para o ano letivo de 2020, com finalidade de receber Projeto de Venda de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores. Abertura no dia 06.02.2020, às 10:00 horas. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – Objeto: Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de gêneros alimentícios para o 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, na manutenção da merenda Escolar deste Município, de acordo com os Anexos 
I e II - Termo de Referência, parte integrante e indissociável do Edital PP nº 001/2020. Abertura das propostas dia 03.02.2020, às 10:00 horas.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - Objeto: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Combustíveis (gasolina comum, óleo diesel 
e Álcool) para os veículos e poços tubulares desta Prefeitura para o exercício de 2020. Abertura no dia 03.02.2020, às 14:00 horas. 
Os interessados poderão ler e obter o Edital e seus anexos, juntamente com o projeto básico, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 
20,00 (vinte reais) para o Edital impresso, referente a reprodução gráfica, somente na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 
Brejolândia sito à Praça Alpiniano José Alves nº 11 - Brejolândia-Ba, das 8:00 às 12:00 hs, ou de forma gratuita através do diário oficial do Município 
site http://www.brejolandia.ba.gov.br/. Informações fone (77) 3656-2147 - Gelson C. dos Santos – Pregoeiro e Presidente CPL/PMB/BA. Em 21 de 
janeiro de 2020. 
 


