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Prefeitura Municipal de
Adustina publica:
x Resultado do Pregão Presencial Nº 018/2019 - Objeto: Contratação
de empresa para aquisição de forma parcelada de materiais de
limpeza, higiene e utensílios para atender as diversas Secretarias do
Município de Adustina/Bahia.
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Adustina

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA - BAHIA
CNPJ: 16.298.929-0001/89
Av. José Joaquim de Santana, s/n - Centro.
Fone/Fax: (075) 3496-2130

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019

A Pregoeira do Município de Adustina–BA, torna público o resultado da Licitação na
Modalidade Pregão Presencial nº 018/2019, realizado no dia 08/05/2019 ás 09h00, no
Setor de licitações e Contratos – Sede da Prefeitura Mun. de Adustina Bahia.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de forma parcelada de materiais

de limpeza, higiene e utensílios para atender as diversas Secretarias do Município
de Adustina/Bahia.
EMPRESA VENCEDORA: PEDRO VIEIRA DOS SANTOS DE ADUSTINA-ME.
CNPJ: 03.479.824/0001-84.
LOTE I:
LOTE II:
LOTE III:
LOTE IV:
LOTE V:
LOTE VI:
LOTE VII:
LOTE VIII:
LOTE IX:
TOTAL:

R$: 26.398,54 (Vinte seis mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
R$: 45.174,59 (Quarenta e cinco mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)
R$: 202.067,24 (Duzentos e dois mil e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
R$: 23.788,45 (Vinte e três mil e setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
R$: 18.823,05 (Dezoito mil e oitocentos e vinte três reais e cinco centavos)
R$: 24.008,75 (Vinte quatro mil e oito reais e setenta e cinco centavos)
R$: 6.292,20 (Seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos)
R$: 31.997,77 (Trinta e hum mil e novecentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos)
R$: 29.154,33 (Vinte nove mil e cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos)
R$ 407.704,92 (Quatrocentos e sete mil e setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

Adustina, 09 de maio de 2019.

Lenice Vieira Santos
(Pregoeira)
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