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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 004/2014. 

O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Pregão Presencial nº. 004/2014–CPL/PMB/BA ao Licitante vencedor, a Empresa AUTO POSTO MONTE SINAI LTDA, vencedora 
dos lotes 01, 02 e 03, com a menor proposta apresentada, com o valor total resultante da soma dos 03 (três) lotes, a quantia estimada de 
R$ 763.300,00 (setecentos e sessenta e três mil e trezentos reais), por apresentar propostas 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. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Tomada de Preço 002/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório 
Tomada de Preço nº. TP 002/2014 CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA FILHO 
DE BREJOLANDIA - ME, inscrita no CNPJ nº 19.052.161/00001-57, vencedora com a menor proposta apresentada, com o valor total 
Global de R$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais), por apresentar proposta com o menor preço Global 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. 
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

Licitação Modalidade Pregão Presencial 006/2014. 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, homologa o procedimento Licitatório Pregão presencial nº.  PP 
006/2014–CPL/PMB/BA à Licitante vencedora, a Empresa PARAISO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 
08.270.608/0001-48, 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, 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, 25 de fevereiro de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 


