
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 LICITAÇÃO: 
 

 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, comunica a todos os interessados que realizará a 
seguinte Licitação: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada no fornecimento de Kits de Teste Rápido para 
diagnóstico do COVID 19, em caráter de urgência para o enfrentamento da emergência de Saúde Pública, e materiais de consumo 
específicos para combate ao mesmo, atendendo às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município, de acordo com os 
Anexos I e II do edital PE nº 002/2020. Recebimento das propostas no endereço eletrônico www.bll.org.br a partir das 10:00 horas do dia 
28.07.2020 – Abertura das propostas dia 07.08.2020, às 08:00 horas, no site www.bll.org.br, início da disputa dia 07.08.2020 às 09:00 
horas no mesmo site. O Edital do Pregão se encontra disponível na íntegra no endereço eletrônico acima descrito e de forma gratuita 
através do diário oficial do Município site http://www.brejolandia.ba.gov.br/. Informações e dúvidas sobre este Pregão Eletrônico site 
www.bll.org.br, Telefone (41) 3097-4646 e/ou 3097-4600, e no endereço de e-mail (cpl.pmb.ba@gmail.com) - Gelson C. dos Santos – 
Pregoeiro. Em 27 de julho de 2020. 
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