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PÁGINA CERTIFICADA

21 de Dezembro de 2022

PREFEITURA MUMICIPAL DE LICÍNIO DE ALMEIDA

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022

O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cumpri-
das 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 PRESENCIAL Nº 031/2022, ADJUDICA o pregão referente à 
contratação de empresa para aquisição de veículos novos, para atender a municipalidade de Licínio 
de Almeida – BA, na qual foram vencedoras as empresas: GUAVEPE GUANAMBÍ VEÍCULOS E 
PEÇAS LTDA inscrita no CNPJ: 13.699.491/0001-52, no item 01 com valor de R$ 78.000,00 (setenta 
e oito mil reais) e CAMBUI VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.456.792/0001-18, nos itens 03 e 
04 com valor total de R$ 255.400,00 (duzentos  e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais). O item 
03 não acudiram interessado e foi republicado.

Licínio de Almeida - Bahia, 20 de dezembro de 2022.

Éden Rodrigues Baleeiro
Pregoeiro Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista que foram cum-
pridas 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 regulamenta no âmbito do Município a Modalidade de Licitação – 
Pregão, ante o Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022. Constitui objeto desta Licitação a 
contratação de empresa para aquisição de veículos novos, para atender a municipalidade de Licínio 
de Almeida – BA de acordo com as especificações constantes do Pedido de Cotação – PCT – Anexo 
I, e atentando ao julgamento da Assessoria Jurídica, Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio. O 
Gestor HOMOLOGA o processo licitatório. Sendo vencedora as licitantes: GUAVEPE GUANAMBÍ 
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA inscrita no CNPJ: 13.699.491/0001-52, no item 01 com valor de R$ 
78.000,00(setenta e oito mil reais) e CAMBUI VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ: 14.456.792/0001-
18, nos itens 03 e 04 com valor total de R$ 255.400,00 (duzentos  e cinquenta e cinco mil e quatro-
centos reais).

Licínio de Almeida - Bahia, 20 de dezembro de 2022.

Frederico Vasconcellos Ferreira
Prefeito Municipal de Licínio de Almeida


