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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 231/2022 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2022 (SRP) 

 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

O Pregoeiro do Município de Boa Vista do Tupim – Bahia, torna público, que após julgar a 
proposta e documentação de habilitação contidas na Ata de reunião para recebimento, abertura 
e julgamento do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 039/2022, tendo em vista tratar-
se de Licitação tipo Menor Preço por Lote, considerando os pareceres da Assessoria Jurídica do 
município e Controle Interno, bem como os critérios do Edital, é de parecer favorável à aceitação 
da proposta apresentada pela empresa VICTOR MACHADO DE CARVALHO CARDOSO 
LTDA ME, CNPJ nº 39.853.297/0001-73, que apresentou proposta para o Lote 01 no valor 
total estimado de R$ 1.488.000,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil reais), para o 
Lote 02 no valor total estimado de R$ 1.270.000,00 (Um milhão, duzentos e setenta mil reais), 
para o Lote 03 pelo valor total estimado de R$ 1.911.000,00 (Um milhão, novecentos e onze 
mil reais) e para o lote 04, pelo valor total estimado de R$ 164.412,40 (cento e sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total estimado 
da licitação em R$ 4.833.412,40 (quatro milhões, oitocentos e trinta e três mil, 
quatrocentos e doze reais e quarenta centavos), ADJUDICANDO seu resultado nos 
termos deste ato, objetivando o registro de preços para futura aquisição de combustíveis e 
derivados, para abastecimento da frota de veículos das diversas unidades administrativas do 
Poder Executivo Municipal, compreendendo Secretarias e Fundos Municipais, durante o exercício 
de 2023, considerando que os valores apresentados estão de acordo com estimativa da licitação 
e abaixo da realidade de mercado. Boa Vista do Tupim, 18 de janeiro de 2023. Ivan Bezerra 
Fachinetti, Pregoeiro Municipal. 
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