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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
• Homologação do Processo Administrativo nº 028/2017 da Adesão a 

Ata de Registro de Preços n° 004/2017- Objeto: Adesão a ata de 
registro de preços n° 004/2017 para Contratação de empresa para serviço 
de administração e gerenciamento compartilhado de frota de veículos 
através de software on-line e cartões de segurança com chip através de 
rede conveniada para fornecimento de combustível fora do município e 
manutenção dos veículos municipais através da aquisição de peças e 
pneus, bem como contratação de serviços mecânicos, para atender a 
todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa.  
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ESTADO DA BAHIA 
Prefeitura Municipal de Amargosa 
CNPJ: 13.825.484/0001-50 

HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2017 

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2017 
 

OBJETO: Adesão a ata de registro de preços n° 004/2017 para Contratação de 
empresa para serviço de administração e gerenciamento compartilhado de frota de 
veículos através de software on-line e cartões de segurança com chip através de 
rede conveniada para fornecimento de combustível fora do município e manutenção 
dos veículos municipais através da aquisição de peças e pneus, bem como 
contratação de serviços mecânicos, para atender a todos os órgãos da Prefeitura 
Municipal de Amargosa. 

O Prefeito Municipal de Amargosa – BA, no uso das atribuições e com fundamento 
nas leis 10.520/02 e 8.666/93 e Decreto Federal Nº 7.892/13, e manifestação 
positiva através de parecer da procuradoria jurídica deste Município, 
resolve, HOMOLOGAR Adesão a Ata de Registro de Preços na condição “CARONA” 
a Ata de Registro de Preços N° 003/2017 do Município de Curaçá - BA, que consiste 
o no objeto Adesão a ata de registro de preços n° 004/2017 para Contratação de 
empresa para serviço de administração e gerenciamento compartilhado de 
frota de veículos através de software on-line e cartões de segurança com chip 
através de rede conveniada para fornecimento de combustível fora do 
município e manutenção dos veículos municipais através da aquisição de 
peças e pneus, bem como contratação de serviços mecânicos, para atender a 
todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Amargosa, tendo como vencedora a 
Empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 42.194.191/0001-10, 
apresentando considerável economia para a Administração: 
 

ITEM LICITANTE VENCEDOR VALOR (R$) 

01 NUTRICASH SERVIÇOS LTDA R$320.628,88 

 
Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida 
empresa. 
 

Registre-se. Publique-se. 
 

Amargosa/BA, 12 de junho de 2017. 
 
 
 

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Prefeito Municipal. 
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