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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
Tomada de Preço nº 001/2016. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento 
das propostas de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do 
Edital de Tomada de Preço nº 001/2016, que tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços e apoio 
à Prefeitura Municipal de Brejolândia, na limpeza pública e coleta de resíduos não perigosos, nas ruas e praças da Sede do 
Município e Povoados da Zona Rural do mesmo, para o exercício de 2016 conforme anexos do edital, decide declarar 
vencedor do certame a Empresa CONSTRUTORA CYNTIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.675.811/0001-31, 
vencedora do certame com o valor total de R$ 644.112,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil cento e doze reais), critério 
de Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 644.112,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil cento e 
doze reais) conforme Ata e Proposta apresentada. 
   
Brejolândia-BA, 02 de fevereiro de 2016. 
 
Vanessa Passos de Castro Rocha                                                                                                  Oséias dos Santos Coimbra 
                  Membro                                                                                                                                       Membro. 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Presidente 

CPL/PMB/BA 
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RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
Tomada de Preço nº 002/2016. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejolândia Estado da Bahia, após análise e julgamento 
das propostas de preços, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e legislação pertinente e nas disposições do 
Edital de Tomada de Preço nº 002/2016, que tem como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de 
Manutenção da Rede de distribuição de água (Poços Artesianos) nos povoados do interior do Município de 
Brejolândia/BA, descritos e especificados no documento ANEXO I do Edital TP 002/2016, decide declarar vencedor do 
certame a Empresa CONSTRUTORA CYNTIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.675.811/0001-31, vencedora do 
certame com o valor total de R$ 429.360,00 (quatrocentos e vinte nove mil trezentos e sessenta reais), critério de 
Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 429.360,00 (quatrocentos e vinte nove mil trezentos e 
sessenta reais) conforme Ata e Proposta apresentada. 
   
Brejolândia-BA, 02 de fevereiro de 2016. 
 
Vanessa Passos de Castro Rocha                                                                                                  Oséias dos Santos Coimbra 
                  Membro                                                                                                                                       Membro. 

Gelson Conceição dos Santos 
Presidente 

CPL/PMB/BA 
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RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2016-PMB/BA  
Pregão Presencial 004/2016 

 
Aos dois dias do mês de fevereiro de 2016, às 14:20, o pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia - BA torna público, após 
recebimento da PROPOSTA READEQUADA, e após a entrega da certidão devidamente regularizadas, benefício concedido pelo 
Pregoeiro de acordo com a Lei 123/2006, por se tratar de micro empresa. 
“LC 147/2014, o prazo para regularização dos documentos fiscais exigidos na licitação teve uma majoração de  2 (dois) para 5 
(cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme redação alterada do §1º do Art.43, da LC 
147/2014”. 
A empresa regularizou a situação dentro do prazo estabelecido, e o pregoeiro torna público o resultado de julgamento da proposta 
de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 004/2016-PMB/BA, ocorrido no dia 28 de 
janeiro de 2016, às 15:00 hrs, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar a ser realizado com ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E VANS e/ou similares, de acordo com as ROTAS constantes no TERMO 
DE REFERÊNCIA constante do Anexo I do Edital PP 004/2016. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: GIBSON DA SILVA 
ATAIDE - ME, inscrita ao CNPJ nº 15.507.481/0001-01, vencedora do Lote único, com o valor total global estimado em R$ 
978.206,00 (novecentos e setenta e oito mil, duzentos e seis reais), 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/Ba, 02 de fevereiro de 2016. 

 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2016 - PMB/BA  
Pregão Presencial 005/2016. 

O pregoeiro da Prefeitura Municipal de Brejolândia-BA, após recebimento da Proposta Readequada, torna público o resultado de 
julgamento da proposta de preço e habilitação, referente ao processo sob a modalidade Pregão Presencial nº 005/2016-PMB/BA, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de materiais e medicamentos injetáveis e 
descartáveis para o exercício de 2016. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO & 
DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, vencedora dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, totalizando o valor final Global resultante da soma 
dos mesmos a quantia de R$ 2.367.442,22 (dois milhões trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte 
dois centavos), 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/BA, 02 de fevereiro de 2016. 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016-PMB/BA  

Pregão Presencial 006/2016 
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 006/2016-
PMB/BA, que tem por objeto a Contratação de empresas especializadas para fornecimento de materiais de construção diversos, para 
realização de manutenção, reforma, e construção de prédios públicos deste município. Sagrou-se vencedora as seguintes empresas: 
LUCAS ELETROMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA vencedora dos seguintes lotes; 02, 03, 05, 06, 07 e 08, Totalizando o valor 
final Global resultante da soma dos mesmos, a quantia global de R$ 203.319,00 (duzentos e três mil, trezentos e dezenove reais), e a 
empresa FT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, vencedora dos lotes 01 e 04, Totalizando o valor final Global resultante 
da soma dos mesmos, a quantia global de R$ 104.200,00 (cento e quatro mil e duzentos reais), 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/BA, 02 de fevereiro de 2016. 
 

Vanessa Passos de Castro Rocha 
Membro 

Oséias dos Santos Coimbra 
Membro 

 
 

Gelson Conceição dos Santos 
Pregoeiro 
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          PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
   CNPJ 13.654.439/0001-80 

            Praça Alpiniano José Alves, nº 11 - Centro – Brejolândia-Bahia. 
 

AVISO DE LICITAÇÕES: 
 
A Prefeitura Municipal de Brejolândia, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, e através da CPL, 
comunica a todos os interessados que realizará as seguintes Licitações: 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em 
fornecimento de Equipamentos de informática e Material Médico Hospitalar para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e PSFs, em conformidade com a proposta de convênio 
nº 11235.482/1140-04 firmada entre este o Município e o Ministério da Saúde, através do programa 
Fundo a Fundo. Abertura no dia 18.02.2016, às 09:00 horas. 
 
Os interessados poderão ler e obter os Editais e seus anexos, juntamente com o termo de referência, 
somente na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Brejolândia sito à Praça 
Alpiniano José Alves nº 11 - Brejolândia-Ba, das 8:00 às 12:00 hs.  
Informações (77) 3656-2147 - Gelson C. dos Santos – Pregoeiro – P/CPL. 
 
 
 
 
 


