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LICITAÇÕES

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018- PP
De acordo com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da
Bahia, após examinar a proposta apresentada pela empresa e firma participante da Licitação, em forma de
Pregão Presencial nº 16/2018-PP e tendo em vista o preço e demais condições oferecidas por esta,
obedecidas às exigências legais e regulares, decide ADJUDICAR a “Aquisição de 02 veículos zero
quilômetro, sendo um para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o outro para
Secretária Municipal de Assistência Social do Município de Matina”, em favor da empresa: DIAMANTINA
VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ nº 04.542.610/0001-78, com o valor global de R$ 153.800,00 (cento e
cinquenta e três mil e oitocentos reais), sendo o LOTE I, no valor de R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e
oitocentos reais) e LOTE II, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).
Que o processo seja levado ao Senhor Prefeito Municipal para homologação.

MATINA/BA, 25 de maio de 2018.

_________________________
Wélia Reis Ferreira
PREGOEIRA
Dec. 158/2018
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2018- PP

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da
Bahia, tomado diante do Processo de Licitação Pregão Presencial nº 16/2018-PP e tendo em vista o
cumprimento das regras das leis 8.666/93 e 10.520/02, fica homologada a adjudicação feita à empresa:
DIAMANTINA VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ nº 04.542.610/0001-78, com o valor global de R$
153.800,00 (cento e cinquenta e três mil e oitocentos reais), sendo o LOTE I, no valor de R$ 51.800,00
(cinquenta e um mil e oitocentos reais) e LOTE II, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), como
vencedora do certame licitatório em epígrafe, cujo objetivo é a “Aquisição de 02 veículos zero quilômetro,
sendo um para Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e o outro para Secretária
Municipal de Assistência Social do Município de Matina”.
Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente licitação.

Matina - BA, 25 de maio de 2018.

____________________________
JUSCELIO ALVES FONSECA
Prefeito do Municipal
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