
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 

PROCESSO LICITÁTORIO Nº. 042/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022. A Prefeitura 
Municipal de Brejolândia, através Do Prefeito Municipal Senhor Edézio Nunes Bastos,  Sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada pela Portaria de nº 219/2022, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se encontra aberto o presente Edital de 
Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO constitui o OBJETO a eventual contratação de 
empresa para locação de máquinas pesadas e caminhões para manutenção das estradas vicinais 
e outros serviços na sede e interior do município, (Mão de obra e Combustível inclusos), em 
atendimento às necessidades da secretaria de obras e infraestrutura, Saúde Municipal e 
administração municipal, por meio do serviço parcelado, que serão implantadas conforme 
indicado nas planilhas orçamentária. TIPO: Menor Preço. FORMA DE JULGAMENTO: POR LOTE. 
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTA: 02/03/2022. HORÁRIO DE DISPUTA: 15h15min. LOCAL PARA 
RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Os interessados poderão ler e obter o texto integral do 
edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito 
à Rua Alpiniano José Alves, n.º 11, Centro, Brejolândia/BA, em horário normal de expediente, 
consulta e cópia na internet nos endereços: través do site https://bll.compras.com. ou através dos 
endereços eletrônicos: https://www.brejolandia.ba.gov.br/ , licitacoesbrejolandia.ba@gmail.com 
.    

 

 

Alessandra Manuela Vieira Alexandre 
Pregoeira Oficial. Portaria 219/2022 
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