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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: 
 

CONVITE 001/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, homologa o procedimento Licitatório Carta Convite nº. 001/2014–CPL/PMB/BA aos 
Licitantes vencedores, as Empresas SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI - EPP vencedora do lote 01 (um) com o valor Global de R$ 
24.000,00 (vinte quatro mil reais), e SCHWEITZER INFORMÁTICA LTDA - EPP vencedora do Lote 02 (dois) com o valor Global de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais), Valor Global da Licitação: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), por apresentarem propostas com o menor preço por lote para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pela Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, à vista das considerações expostas 
na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que, após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente 
instrumento de contrato, consoante os termos fixados no Edital.   
 
Brejolândia, 17 de janeiro de 2014. 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 


