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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021

OBJETO: Atender despesa com contratação de empresa especializada visando à divul-
gação dos atos oficiais do Legislativo Municipal em página oficial de Web, bem como disponi-
bilização de link vinculado ao site da Câmara Municipal de Brumado e veiculação em jornais 
local impresso e de grande circulação, dos Atos Oficiais e matérias institucionais da Câmara 
Municipal de Brumado durante o exercício de 2021.

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa ALDEMIRA 
DE JESUS SOUZA -VINCCULO – COMUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇOS, foi mantida a 
decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora 
do Pregão Presencial n.º 014/2021 a licitante ALDEMIRA DE JESUS SOUZA -VINCCULO – CO-
MUNICAÇÃO, MARKETING E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 34.197.540/0001-29, 
nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administra-
ção Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara 
Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 014/2021, para que atinjam 
os seus legais e necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 02 de agosto de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

OBJETO: Atender despesa com aquisição de peças e prestação de serviços para manuten-
ção, reparos e instalações elétricas dos veículos pertencentes a frota da Câmara Municipal de 
Brumado.

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa MARIA JOSÉ 
DA SILVA AGUIAR E CIA LTDA- EPP, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora do Pregão Presencial n.º 015/2021 a 
licitante MARIA JOSÉ DA SILVA AGUIAR E CIA LTDA- EPP, CNPJ nº 02.964.663/0001-51, nos 
termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administra-
ção Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara 
Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 015/2021, para que atinjam 
os seus legais e necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 02 de agosto de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA MEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

OBJETO: Aquisição de suprimentos de Informática e de impressão para manutenção dos 
serviços administrativos da Câmara Municipal de Brumado

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pelas Empresas M. DA SILVA 
MEIRA COMPUTADORES – ME, vencedora LOTE1 e JAMILLY DE MOURA PEREIRA SAN-
TOS-EPP vencedora LOTE 2 foi mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de 
Licitação, a qual habilitou e declarou vencedoras do Pregão Presencial n.º 016/2021 a M. DA 
SILVA MEIRA COMPUTADORES - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.278.059/0001-25, e 
JAMILLY DE MOURA PEREIRA SANTOS-EPP, inscrita no CNPJ/MF 08.585.030/0001-19 nos 

03 de Agosto de 2021

termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória;

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a Administra-
ção Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade administrativa, 

ADJUDICO E HOMOLOGO 

o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de 
Brumado, constante da ata da Pregão Presencial n.º 016/2021, para que atinjam os seus legais e 
necessários efeitos.

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 03 de agosto de 2021.

VERIMAR DIAS DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal de Brumado


