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AVISO DE LICITAÇÃO  

 
AVISO DE LICITAÇÃO - CONVITE Nº. 003/2014 – CPL/PMB/BA. 

PROCESSO Nº. 111/2014. 
 

O Município de Brejolândia – Bahia, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará a seguinte licitação: 
 
I. Regência Legal: Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações. 
II. Modalidade: Convite 
III. Repartições Interessadas: Secretaria Mun. de Obras, Transporte e Urbanismo. 
IV. Tipo e regime de execução: Menor preço Global. 
V. Recebimento e abertura das propostas: 
DATA: 30 de abril de 2014. 
HORA: 15:00 h 
LOCAL: Setor de Licitações e contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia, situada na Praça 
Alpiniano José Alves, 11 – Centro – Brejolândia-Bahia. 
 
CONVITE 003/2014 - Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
roçagem e Limpeza de Acostamento das Estradas Vicinais do Município, onde circula o Transporte 
Escolar, num total de 357 (trezentos e cinquenta e sete) quilômetros. 
 
Informamos que o presente Convite não qualifica as pessoas jurídicas a quem for destinado, cabendo a 
essas fazer prova e apresentar toda documentação exigida no Edital. 
 
Outros interessados em participar poderão ler e obter o texto integral do edital e seus anexos, e de 
outras informações referentes a presente licitação junto a Prefeitura Municipal de Brejolândia, no 
período das 8:00 às 12:00, até um dia anterior à data da abertura das propostas. 
 
A não apresentação da proposta, à Prefeitura Municipal de Brejolândia, configurar-se-á em manifesto 
desinteresse quanto ao certame licitatório, para o qual, a Prefeitura Municipal de Brejolândia formaliza 
este Convite. 
 
Brejolândia/BA,  22 de abril de 2014. 

 
 

 Gelson Conceição dos Santos 
 Presidente da Comissão de Licitação 
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