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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:

 
 
 
 
 
 
• Adjudicação/Homologação Pregão Eletrônico Nº 031/2018 Processo 

Administrativo Nº 094/2018 - Objeto: Aquisição de materiais 
descartáveis, confecção, utensílios domésticos e equipamentos para 
diversas secretarias e órgãos da cidade de Amargosa/Bahia, mediante 
Sistema de Registro de Preços.   

• Adjudicação/Homologação Pregão Eletrônico Nº 033/2018 Processo 
Administrativo Nº 097/2018 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada no agenciamento de passagens aéreas e rodoviárias, para 
fim de atender as demandas eventuais das Secretarias Municipais, 
mediante Sistema de Registro de Preços.  

• Adjudicação/Homologação Tomada de Preços Nº 011/2018 Processo 
Administrativo Nº100/2018 - Objeto: Contratação de empresa 
especializada em serviços de assessoria na área de folha de pagamento 
com base na apuração do número de funcionários contratados, ocupantes 
de cargos de provimento efetivo e comissionados, verificação de 
contratação de dupla jornada de trabalho, base de cálculo das 
contribuições previdenciárias, imposto de renda, adequação à legislação 
do município de Amargosa. 

 



 
Estado da Bahia 
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Tel.: 75-3634-3977 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2018 
OBJETO: Aquisição de materiais descartáveis, confecção, utensílios domésticos e equipamentos para diversas 
secretarias e órgãos da cidade de Amargosa/Bahia, mediante Sistema de Registro de Preços. 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 094/2018, Pregão Eletrônico nº 031/2018/SRP 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: 
 

LOT
E LICITANTE VENCEDOR CNPJ VALOR TOTAL 

REGISTRADO 
01 LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES - EIRELI 19.112.177/0001-08 R$ 111.490,00 
02 LUANA TASSIA SANTOS DA SILVA ME 08.874.112/0001-83 R$ 134.000,00 
03 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME 14.990.524/0001-81 R$  180.599,99  
04 J S ROSA E CIA LTDA 16.347.270/0001-03 R$ 199.000,00 
05 J S ROSA E CIA LTDA 16.347.270/0001-03 R$ 140.000,00 
06 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - ME 14.990.524/0001-81 R$ 274.300,00 

 
Ficam convocados os vencedores desta Licitação, a comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Amargosa, situado no mesmo endereço do item 101 do Edital, para assinar a ata de registro de preços, 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, 29 de novembro de 2018. 
 

 
JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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Adjudicações/Homologações
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TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº100/2018 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria na área de folha 
de pagamento com base na apuração do número de funcionários contratados, ocupantes de 
cargos de provimento efetivo e comissionados, verificação de contratação de dupla jornada 
de trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, imposto de renda, adequação 
à legislação do município de Amargosa. 

 
 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 100/2018, Tomada de 
Preços nº 011/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços de 
assessoria na área de folha de pagamento com base na apuração do número de funcionários 
contratados, ocupantes de cargos de provimento efetivo e comissionados, verificação de 
contratação de dupla jornada de trabalho, base de cálculo das contribuições previdenciárias, 
imposto de renda, adequação à legislação do município de Amargosa e considerando que 
esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos da 
Lei nº 8.666/93, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação para a empresa 
PONTOCOM ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI-ME, CNPJ: 
07.804.278/0001-60, com o valor R$ 54.000,00(Cinquenta e quatro mil reais).  
    

Registre-se. Publique-se. 
 

Amargosa/BA, 29 de novembro de 2018. 
 
 
 

Julio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal 
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