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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA 
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RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
 

Tomada de Preço 005/2013. 
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 005/2013, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para 
execução da obra de construção da cobertura de quadra esportiva, descritos neste edital, na comunidade de Santa Luzia, Zona 
Rural, neste Município de Brejolândia, em convênio com o Ministério da Educação, FNDE conforme Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária e Plantas constante dos Anexos I, II e III do Edital TP 005/2013, decide declarar vencedor do certame a 
Empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 07.163.455/0001-77, vencedora do 
certame com o valor total de R$ 181.881,30 (cento e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), critério de 
Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 181.881,30 (cento e oitenta e um mil oitocentos e oitenta e um 
reais e trinta centavos) conforme Ata e Proposta apresentada.   

 
Brejolândia-BA, 18 de dezembro de 2013. 
 

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS  
 

Tomada de Preço 006/2013. 
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 006/2013, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada nos serviços de engenharia para 
execução da obra de construção de uma Quadra Escolar Coberta, descritos neste edital, na comunidade de Mamonal, Zona Rural, 
neste Município de Brejolândia, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Plantas constante dos Anexos I, II e III do 
Edital TP 006/2013, decide declarar vencedor do certame a Empresa CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ nº 07.163.455/0001-77, vencedora do certame com o valor total de R$ 507.167,15 (quinhentos e sete mil cento e 
sessenta e sete reais e quinze centavos), critério de Julgamento, Menor Preço Global, Valor Global da Licitação: R$ 507.167,15 
(quinhentos e sete mil cento e sessenta e sete reais e quinze centavos) conforme Ata e Proposta apresentada. 
 
Brejolândia-BA, 18 de dezembro de 2013. 
 
 
  Zidalva Barbosa Silva                                                                                               Oseias dos Santos Coimbra 
             Membro                                                                                                                          Membro. 
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