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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO: 
 

CONVITE 02/2014 
O Prefeito Municipal de Brejolândia, no uso de suas atribuições legais, após o prazo recursal, homologa o procedimento Licitatório Carta 
Convite nº. 02/2014–CPL/PMB/BA aos Licitantes vencedores, o Sr. RABONY TIAGO LOPES PEREIRA vencedor do lote 01 (um) com o 
valor total de R$ 39.500,00 (trinta e nove mil e quinhentos reais), ALTINO MOURA MARTINS FILHO vencedor do lote 02 (dois) com 
o valor total de R$ 29.400,00 (vinte nove mil e quatrocentos reais), e GEOVANE NASCIMENTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA vencedor 
do lote 03 (três) com o valor total de R$ 9.540,00 (nove mil quinhentos e quarenta reais), por apresentar proposta com o menor preço por 
lote 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.   
 
Brejolândia, 02 de maio de 2014. 
 

Gilmar Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

 
 

 


