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PREFEITURA MUNICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 004/2021

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cum-
pridas todas as formalidades das Leis n.º nº 8.666/93 e nº 10.520/02 e a com as alterações da 
Lei 8.883/1994 ante o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 004/2021, tendo como objeto 
Contratação de pessoa jurídica visando à execução de serviços mediante a locação de máqui-
nas pesadas e por horas trabalhadas para atender as demandas da secretaria de infra-estrutura 
do Município de Licínio de Almeida. O Pregoeiro ADJUDICA o processo licitatório. Sendo ven-
cedora a Licitante:

SEVIA CONSTRUTORA LTDA, vencedora, com o valor global de R$ 3.876.000,00 (Três 
milhões oitocentos e setenta e seis mil reais).

Licínio de Almeida - Ba, 01 de Novembro de 2021.

______________________________________
EDEN RODRIGUES BALEEIRO

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 004/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista que foram cumpridas todas as formalidades da Lei no 8.666/93, 
com as modificações introduzidas pelas Leis n.º 10.520/02 e nº 8.883/1994, que regulamen-
ta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – Pregão, ante o Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº PE 004/2021. Tendo como objeto Contratação de pessoa jurídica visando à 
execução de serviços mediante a locação de máquinas pesadas e por horas trabalhadas para 
atender as demandas da secretaria de infra-estrutura do Município de Licínio de Almeida-Bahia. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora a Licitante:

SEVIA CONSTRUTORA LTDA vencedora, com o valor global de R$ 3.876.000,00 (Três 
milhões oitocentos e setenta e seis mil reais).

Licínio de Almeida - Ba, 01 de Novembro de 2021.

__________________________________________
FREDERICO VASCONCELLOS FERREIRA

Prefeito Municipal
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