
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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RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. PE 008/2021 - PMB/BA  
 

Pregão Eletrônico PE SRP Nº 008/2021. 
 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia-Ba torna público, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA e dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, o resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob 
a modalidade Pregão Eletrônico nº PE SRP 008/2021-PMB/BA, que tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa 
para a Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e 
aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel Comum e Diesel S10), utilizando cartão eletrônico para atender alguns veículos 
deste Município de Brejolândia/BA. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa:  
 
SMART SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.685.734/0001-57, vencedor do lote único com o percentual de desconto ou taxa de 
administração de -5,31% (menos cinco virgula trinta e um) sobre os valores da ANP contido na tabela de avaliação de 
custos, anexo do edital PE SRP 008/2021. 
 
 
Estando o processo à disposição dos interessados para vistas, no horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas.  
 
 
 
Brejolândia/BA, 14 de outubro de 2021.  
 
 
 

Vilma Xavier dos Santos 
Membro 

Carlos Antônio de O. Bezerra 
Membro  

 
Gelson Conceição dos Santos 

Pregoeiro 
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