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Câmara Municipal de
Serra do Ramalho publica:
• Adjudicação Pregão Presencial Nº 001/2022 Processo Administrativo
N.º 006/2022 - Objeto: Contratação de empresa em locação de veículo
automotor - tipo passeio, sem motorista, sem combustível, para uso
permanente, livre de quilometragem, motor com, mínimo 1.0 e no Maximo
1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções
preventivas e corretivas para uso exclusivo em serviço de interesse da
Câmara Municipal.

Gestor - Jose Aparecido da Silva / Secretário - Gabinete / Editor - Presidente
Avenida Norte, s/n
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ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso nº. VI, o art. 43, da Lei nº 8.666/93, resolve ADJUDICAR o objeto
licitado do PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022 e Processo Administrativo n.º 006/2022, cujo
objeto: Contratação de empresa em locação de veículo autommtor - tipo passeiro, sem
motorista, sem combustível, para uso permanente, livre de quilometragem, motor com, mínino
1.0 e no màximo 1.6 de potência, gasolina e/ou etanol (flex), incluindo manutenções preventivas
e corretivas para uso exclusivo em serviço de interesse da Câmara Municipal, em favor das
empresas vencedora: PEREIRA BENEVIDES E ARAUJO LTDA, com valor anual de R$.
35.000,00 (Trinta e cinco mil reais). Como os licitantes abdicaram do direito de recorrer, fica a
referida empresa convocada para assinar o contrato administrativo no prazo de 05 (Cinco) dias.
Dê ciência e publique-se.

Serra do Ramalho - Bahia, 03 de Março de 2022.

José Aparecido da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SERRA DO RAMALHO
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