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Santa Inês

Licitações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 011/2020

O Prefeito Municipal de Santa Inês-BA, no uso das atribuições e com fundamento no art. 4º,
XXII, da Lei 10.520/2001 e art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a
manifestação do Pregoeiro e de acordo com o Parecer do Assessor Jurídico desta Prefeitura,
Resolve ADJUDICAR à empresa: CONSTANTINO PNEUS EIRELLI – CNPJ 35.793.795/000117, vencedora de todos os itens, perfazendo o valor total de R$ 359.970,40 (trezentos e
cinquenta e nove mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos) e HOMOLOGAR o
presente processo licitatório na modalidade Pregão nº 011/2020, tipo menor preço por Item,
cujo objeto é a Formação de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de
pneus originais de fábrica, produto novo (sem uso), câmaras de ar e protetores, para atender a
frota de veículos e máquinas pertencentes e locados à Prefeitura de Santa Inês-BA, conforme
especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência.
À Comissão Permanente de Licitação para convocação da empresa vencedora do certame
para contratação.
Santa Inês-BA, 02 de junho de 2020.
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