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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 

CNPJ 13.654.439/0001-80 
Praça Alpiniano José Alves,11 – Brejolândia-Bahia 

 

  

 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 001/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 001/2014–CPL/PMB/BA às Licitantes vencedoras, as Empresas PAULO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS - 
ME, vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 17, 26, 27, e 28, com a menor proposta apresentada, com o valor total resultante 
da soma dos 12 (doze) itens, a quantia estimada de R$ 131.153,05 (cento e trinta e um mil, cento e cinquenta e três reais e cinco 
centavos), e a Empresa WILANEIDE ALVES DOS SANTOS – ME vencedora dos Itens 01, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, e 36, totalizando os 24 itens, o valor total estimado de R$ 251.965,78 (duzentos e cinquenta e 
um mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), por apresentarem propostas com o menor preço por item para 
execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio 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. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 002/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão presencial nº.  PP 002/2014–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa GIBSON DA SILVA ATAIDE - ME, CNPJ nº 
15.507.481/0001-01, vencedora do lote único, com o valor total Global de R$ 1.082.880,00 (um milhão, oitenta e dois mil, oitocentos e 
oitenta reais), por apresentar proposta com o menor preço por lote para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento 
feito pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio 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 - Bahia, 06 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 


