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Trabalhando juntos. Desenvolvendo mais!


HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2022.
O Prefeito Municipal de Itapitanga-BA, no uso de suas atribuições legais á
vista dos autos do processo administrativo nº. 095/2022, objetivando a
futura contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem e
lubrificação de veículos e maquinas.
CONSIDERANDO a legalidade dos atos referentes ao processo
administrativo sob comento;
CONSIDERANDO que o processo licitatório Pregão Presencial Para
Registro de Preço nº 005/2022 desenvolveu-se em obediência ás
disposições da Lei Federal n° 10.520/02 e subsidiariamente a lei n°
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e
Decretos Municipais n°. 1.243/2014 e nº 1.506/2017.
CONSIDERANDO que não foram impetradas impugnações aos termos
do Edital, tampouco recursos contra a decisão do Pregoeiro.
CONSIDERANDO por fim que os preços apresentados estão abaixo do
orçado quando da realização do Preço de Referência.
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Encaminhem-se os autos do processo para assinatura da ata de registro de
preços, e posterior formalização do contrato com as licitantes vencedoras
conforme estabelecido no instrumento convocatório.

Itapitanga-Bahia, 18 de abril de 2022.

___________________________
José Roberto dos Santos Tolentino
Prefeito
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