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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica: 

 
 Adjudicação/Homologação Pregão Eletrônico nº 004/2018 do 

Processo Administrativo nº 012/2018- Objeto: Constitui-se objeto desta 
licitação a contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de porta de enrolar em chapa de aço galvanizado nas 
dimensões e especificações conforme descritas neste termo de 
referência, para atender as necessidades dos boxes de carne do sol, 
localizados no Mercado Municipal de Amargosa-Bahia.  



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018 
OBJETO: Constitui-se objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para fornecimento e 
instalação de porta de enrolar em chapa de aço galvanizado nas dimensões e especificações conforme descritas 
neste termo de referência, para atender as necessidades dos boxes de carne do sol, localizados no Mercado 
Municipal de Amargosa-Bahia. 
 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 
 
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 010/2018, Pregão Presencial nº 004/2018 e 
considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos das 
Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02, apresentando considerável economia para a Administração, decido ADJUDICAR 
e HOMOLOGAR a licitação cujo resultado foi o seguinte: 
 

LICITANTE VENCEDOR CNPJ VALOR TOTAL  
JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME 18.188.507/0001-86 R$ 63.960,00 

 
Fica convocado o vencedor desta Licitação, a comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Amargosa, situado no mesmo endereço do item XV do Edital, para assinar o contrato, no prazo de até 03 (três) 
dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
federal nº 8.666/93. 
 

Registre-se. Publique-se. 
 

Amargosa/BA, 05 de março de 2018. 
 

 
JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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