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PÁGINA CERTIFICADA

12 de agosto de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

O Município de Caatiba/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 
10.520/02, através do pregoeiro municipal, torna público o resultado e adjudicação da licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 018/2021, cujo objeto é a Registro de preços para a para a aqui-
sição de peças e serviços automotivas em atendimento as necessidades das diversas Secretarias 
deste Município. Realizado no dia 16/06/2021 às 10h00min, na Sala de Reuniões de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada na avenida Francisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de 
Caatiba-Ba. Tendo como vencedoras as empresas: J & J PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME, pessoa 
jurídica de direito privado inscrita no CNPJsob o nº CNPJ: 22.345.100/0001-92, nos itens 03, 04, 07 
e 08 e 07, com um valor global de R$ 681.300,00 (seiscentos e oitenta e um mil e trezentos reais) E 
CEGONHA PEÇAS, SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, ALUGUEL DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJsob o nº 30.677.164/0001-19, nos itens 01, 02, 05 
e 06, com um valor global de R$ 990.350,00 (novecentos e noventa mil trezentos e cinquenta reais). 
Ficando portanto o valor global da licitação de R$ 1.671.650,00 (um milhão e seiscentos e setenta 
e um mil e seiscentos e cinquenta reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licitação as referida 
empresa. Caatiba-Bahia, 01/07/2021. Robson Lima Rocha – Pregoeiro Municipal.

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, 
torna pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 018/2021, cujo objeto 
é o Registro de preços para a para a aquisição de peças e serviços automotivas em atendimento 
as necessidades das diversas Secretarias deste Município. Realizado no dia 16/06/2021 às 10h00 
min, na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba, localizada a Av. Fran-
cisco Viana, nº 07, Centro, na cidade de Caatiba- Ba. Tendo como vencedoras as empresas: J & 
J PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJsob o nº 
CNPJ: 22.345.100/0001-92, nos itens 03, 04, 07 e 08 e 07, com um valor global de R$ 681.300,00 
(seiscentos e oitenta e um mil e trezentos reais) E CEGONHA PEÇAS, SERVIÇOS AUTOMOTI-
VOS, ALUGUEL DE VEICULOS E MAQUINAS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 
CNPJsob o nº 30.677.164/0001-19, nos itens 01, 02, 05 e 06, com um valor global de R$ 990.350,00 
(novecentos e noventa mil trezentos e cinquenta reais). Ficando portanto o valor global da licitação 
de R$ 1.671.650,00 (um milhão e seiscentos e setenta e um mil e seiscentos cinquenta reais). Cien-
te do cumprimento dos trâmites das referidas leis. A prefeita homologa esse procedimento licitatório 
no dia 01/07//2021. Maria Tania Ribeiro Sousa – Prefeita.


