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RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014 - PMB/BA  

Pregão Presencial 003/2014. 
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia-BA, após recebimento das Propostas Readequadas, torna público o resultado de 
julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 003/2014-PMB/BA, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais e medicamentos injetáveis e 
descartáveis para o exercício de 2014. Sagrou-se vencedora as seguintes empresas: ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA - EPP, 
vencedora dos lotes 02, 03, 06, 07 e 08 totalizando a soma dos 05 (cinco) lotes, o valor total de R$ 1.637.405,00 (um milhão 
seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos e cinco reais), ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 
vencedora dos Lotes 01 e 04, totalizando os dois lotes, o valor total de R$ 1.347.830,00 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil 
oitocentos e trinta reais), e a Empresa CHARLES PEREIRA DE SOUZA - ME vencedora do lote 05, totalizando o valor final 
do mesmo lote, a quantia global de R$ 134.600,00 (cento e trinta e quatro mil e seiscentos reais), 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, 31 de janeiro de 2014, Gelson Conceição dos Santos – Pregoeiro. 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2014-PMB/BA  
Pregão Presencial 004/2014 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público o resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação, 
referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 004/2014-PMB/BA, ocorrido no dia 30 de janeiro de 2014, às 15:00 hrs, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis (gasolina comum, álcool, e óleo 
diesel), para os veículos e poços tubulares desta Prefeitura para o exercício de 2014, conforme Edital PP nº 004/2014-PMB/BA 
– PA Nº 010/2014-PMB/BA. Imediatamente após o término do horário estabelecido para comparecimento, e constatado que nenhuma 
empresa se apresentou, o Senhor Pregoeiro e equipe de apoio declararam licitação DESERTA, o Pregoeiro informa que uma nova 
licitação será publicada nos mesmos meios de comunicação.  
Brejolândia, 30 de janeiro de 2014, Gelson Conceição dos Santos – Pregoeiro. 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
Tomada de Preço 001/2014. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento das 
propostas de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do Edital de Tomada 
de Preço nº 001/2014, que tem como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção da Rede de 
distribuição de água (Poços Artesianos) nos povoados do interior do Município de Brejolândia, descritos e especificados no 
documento ANEXO I do Edital TP 001/2014, decide declarar vencedor do certame a Empresa CONSTRUTORA SHANDAI LTDA 
- ME, inscrita no CNPJ nº 07.291.114/0001-87, vencedora do certame com o valor total de R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil 
e oitocentos reais), critério de Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil 
e oitocentos reais) conforme Ata e Proposta apresentada.   

 
Brejolândia-BA, 31 de janeiro de 2014. 
 
Vanessa Passos de Castro Rocha                                                                                               Oseias dos Santos Coimbra 
                  Membro                                                                                                                                    Membro. 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Presidente 

CPL/PMB/BA 
 
 

 
 
 
 


