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RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2014 - PMB/BA  

Pregão Presencial 006/2014. 
O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após recebimento da PROPOSTA READEQUADA, o 
resultado de julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 006/2014-
PMB/BA, ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2014, às 15:00 hrs, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
fornecimento de Veículo Automotor Utilitário, Tipo Camionete, 4x4, Turbo Díesel, Motor de 3.2 e 180 CV, Câmbio Automático, 0 
KM,  equipado com todos equipamentos de série não especificados, mas exigidos pelo CONTRAN, modelo 2014/2014 ou 2013/2014, 
na Cor Branca, cinto de segurança em todos os bancos, conforme Edital PP nº 006/2014-PMB/BA – PA Nº 053/2014-PMB/BA. 
Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: PARAISO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, vencedora do lote único, 
com o valor total final a quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais), deste valor receberá a Empresa um veículo 
TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV ANO 2011/2011, COR PRETA – PLACA NYP 2394, RENAVAN 298312573, avaliada pela 
comissão de avaliação desta Prefeitura no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e a diferença, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais) que será pago mediante pronta entrega do veículo adquirido, 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, 20 de fevereiro de 2014. 
Gelson Conceição dos Santos – Pregoeiro. 
 
 
Vanessa Passos de Castro Rocha                                                                                               Oseias dos Santos Coimbra 
                  Membro                                                                                                                                    Membro. 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 

 
 

 
 
 
 


