
21 de outubro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro que abaixo assina no uso de suas atribuições, após análise dos autos do Pregão 
Presencial nº. 008/2020, referente ao processo licitatório nº. 015/2020, que se trata da escolha da 
proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza e higieni-
zação) para manutenção da Câmara Municipal, conforme condições, quantidades e especificações 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RESOLVE: 
Em conformidade com a ata datada de 14 de outubro de 2020, ADJUDICAR o objeto do proces-

so licitatório de nº 015/2020, Pregão Presencial 008/2020, à licitante a seguir:
EMPRESA: RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 

05.959.255/0001-08, com os seguintes valores seguintes:
LOTE I: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
LOTE II: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
LOTE III: R$ 3.000,00 (três mil)

Vitória da Conquista/BA, 14 de outubro de 2020.

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 2917/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

O Presidente da Câmara Municipal De Vitória Da Conquista – CMVC, tendo em vista a realiza-
ção do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 008/2020, referente ao processo 
licitatório nº. 015/2020, destinado a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de ma-
teriais de consumo (materiais de limpeza e higienização) para manutenção da Câmara Municipal, 
conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONSIDERANDO que a proposta adjudicada pelo pregoeiro está em conformidade com os 
preços praticados no mercado; 

CONSIDERANDO o teor do Parecer PROJUR nº 034/2020, que opina no sentido da homolo-
gação do certame e que deve ser considerado como parte integrante deste termo de homologação;

CONSIDERANDO a premente necessidade do objeto do certame por parte da Câmara Munici-
pal e, ainda, a supremacia e indisponibilidade do interesse público;

RESOLVE: 

HOMOLOGAR o processo licitatório de nº 015/2020, pregão presencial 008/2020 e ratificar a 
adjudicação de seu objeto à Licitante Rios Limp Comércio De Materiais De Limpeza LTDA, CNPJ: 
05.959.255/0001-08, com os seguintes valores:

LOTE I: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
LOTE II: R$ 9.000,00 (nove mil reais)
LOTE III: R$ 3.000,00 (três mil)

Vitória da Conquista- Bahia, 21 de outubro de 2020.

Luciano Gomes Lisboa
Presidente da CMVC


