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HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021

O Prefeito do Munícipio de Bom Jesus da Lapa - Bahia, usando de suas atribuições
legais e de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, com a aplicação subsidiária
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR a adjudicação
efetivada do Processo Licitatório n° 030/2021, Pregão Eletrônico nº 003/2021, referente
a Contratação de Empresa Para a Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene Para as
Diversas Secretarias do Município, tendo como vencedora do certame a empresa
ROMÃO DE SÁ SAMPAIO SOBRINHO ME., inscrita no CNPJ Nº 73.898.397/0001-54,
com o valor no lote 1 de R$ 209.399,99 (duzentos e nove mil, trezentos e noventa e nove
reais e noventa e nove centavos), no lote 2 R$ 114.119,99 (cento e quatorze mil, cento
e dezenove reais e noventa e nove centavos), no lote 3 R$ 275.522,50 (duzentos e
setenta e cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), no lote 4 R$
435.710,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e dez reais), no lote 5 R$
93.750,00 (noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais), no lote 6 R$ 26.500,00
(vinte e seis mil e quinhentos reais), e no lote 7 R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando
o importe de R$ 1.255.002,48 (um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, dois reais e
quarenta e oito centavos).

Autorizo, portanto, a contratação da empresa vencedora, bem como, a execução
do objeto de que trata a presente licitação.

Bom Jesus da Lapa – BA, 18 de fevereiro de 2021.
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