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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021 (SRP)

, HOMOLOGAÇÃO

Considerando o Parecer do Pregoeiro, que adjudica o resultado do certame licitatório na
modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 011/2021, em favor da
empresa P E J SOUZA LTDA — ME, CNPJ nº. 09.136.889/0001-03, objetivando a
futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos,
e fornecimento de peças de reposição para a frota de veículos do Município de Boa Vista
do Tupim, durante o período de 12 (doze) meses, pelo valor total estimado de R$
1.331.651,00 (um milhão, trezentose trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e
um reais), correspondendo aovalor total estimado dos Lotes 01 de R$ 183.589,00 (Cento
e oitenta e três mil, quinhentose oitenta e nove reais), Lote 02 de R$ 45.624,00 (Quarenta
e cinco mil, seiscentose vinte e quatro reais), Lote 03 de R$ 20.069,00 (Vinte mil e sessenta
e nove reais), Lote 04 de R$ 55.354,00 (Cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais), Lote 05 de R$ 177.351,00 (Cento e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta
e um reais), Lote 06 de R$ 195.944,00 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e quarenta
e quatro reais), Lote 07 de R$ 376.030,00 (Trezentos e setenta e seis mil e trinta reais),
Lote 08 de R$ 68.690,00 (Sessenta e oito mil, seiscentos e noventa reais), Lote 09 de R$
63.000,00 (Sessenta e três mil reais), Lote 10 de R$ 68.000,00 (Sessenta e oito mil reais)
e Lote 11 de R$ 78.000,00 (Sessenta e oito mil reais), HOMOLOGO o seu resultado nos
termos deste ato, autorizando por conseguinte a efetivação da Ata de Registro de Preços.
Promova-se a respectiva assinatura da Ata de Registro de Preços do objeto em epígrafe e
encaminhe-se a contabilidade para promover o empenho do valor apurado da empresa
vencedora, para posterior fornecimento e prestação de serviços.

Boa Vista do Tupim-Ba, 10 de fevereiro de 2021


