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PÁGINA CERTIFICADA

CÂMARA DE VITORIA DA CONQUISTA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro que abaixo assina no uso de suas atribuições, após análise dos autos do Pregão Presencial nº. 006/2021, 
referente ao processo licitatório nº. 022/2021, que se trata da contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de locação de veículos de passeio, sem limite de quilometragem, sem condutor e sem combustível, incluindo 
as manutenções corretivas, em caráter não eventual, com seguro total e demais encargos necessários à execução das 
atividades diárias da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.

Em conformidade com a ata datada de 07 de dezembro de 2021:

RESOLVE: 
ADJUDICAR o objeto do processo licitatório de nº 022/2021, Pregão Presencial 006/2021, à licitante a seguir:
EMPRESA: UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A, CNPJ 02.491.558/0001-42, com valor global de R$ 409.836,00 

(quatrocentos e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais). 

Vitória da Conquista/BA, 07 de dezembro de 2021

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro designado pelo Decreto Nº. 
3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 21 de dezembro de 2021, a partir das 14:00 
horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua Coronel Gugé, n. 150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma presencial, do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO so-
bre a Taxa de Agenciamento. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de fornecimento de passagens aéreas e terrestres em viagens a serviço e eventos específicos, para vereadores, 
servidores do quadro efetivo, temporário e comissionados, compreendendo reserva, emissão, marcação e remarcação de 
bilhetes de passagens, conforme as especificações e condições gerais contidas no Anexo I (Termo de Referência). Infor-
mações: Fone/Fax: (77) – 3086-9645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, 
a partir desta publicação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, no setor denominado 
Diretoria Administrativa e Financeira, 4º andar, sala 401, de segunda às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site 
www.camaravc.com.br. O presente certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, 
pelo Decreto Federal 3.555/2000, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 08 de dezembro de 2021.

______________________________________
Alison Simão Zuccari Lima

Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA – CMVC, mediante o Pregoeiro designado pelo Decreto Nº. 
3096/2021, torna público para conhecimento dos interessados que na data de 20 de dezembro de 2021, a partir das 09:00 
horas, no Plenário Carmem Lúcia, sediado na Rua Coronel Gugé, n. 150, Centro, na Cidade de Vitória da Conquista/BA, 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma presencial, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. A presente 
licitação tem por objeto a contratação de empresa de tecnologia da informação, para locação de Sistema Integrado de 
Contabilidade, Controle Financeiro, Patrimônio Público, Folha de Pagamento, Recursos Humanos. Contracheque online, 
Atendimento ao e-social, Estoque, Compras e Licitações, Gestão de Atividades do Legislativo (controle de verba de gabi-
nete), com as especificidades da Administração Pública, bem como serviços correlatos de suporte técnico e manutenção, 
incluindo a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e treinamento. Informações: Fone/Fax: 
(77) – 3086-9645 E-mail: licitacoescmvc@hotmail.com. Cumpre informar que o Edital pode ser obtido, a partir desta publi-
cação, junto à sede da Licitada, Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA, no setor denominado Diretoria Administrati-
va e Financeira, 4º andar, sala 401, de segunda às sextas-feiras das 08 até às 12 horas, ou pelo site www.camaravc.com.
br. O presente certame reger-se-á pelas disposições das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993, pelo Decreto Federal 
3.555/2000, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

Vitória da Conquista - BA, 08 de dezembro de 2021.

______________________________________
Alison Simão Zuccari Lima

Pregoeiro / Decreto nº 3096/2021
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA


