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Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:
x Homologação do Pregão Presencial nº 003/2019 - Srp do Processo
Administrativo nº 031/2019 – Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de locação de trator e máquinas pesadas para a
realização de serviços de terraplanagem e melhorias nas diversas ruas na
sede e Distrito do Município de Salinas da Margarida, proporcionando aos
munícipes melhores condições de deslocamento e moradia neste
Município.

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n
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Salinas da Margarida

Homologações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2019

ASSUNTO: contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de trator e
máquinas pesadas para a realização de serviços de terraplanagem e melhorias nas
diversas ruas na sede e Distrito do Município de Salinas da Margarida, proporcionando
aos munícipes melhores condições de deslocamento e moradia neste Município
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, acatando o resultado
apresentado pelo Pregoeiro da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em
epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 003/2019, bem como
lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou
judicial quanto à regularidade do processo, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa
ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação
para a empresa H.B.R TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob
nº. 02.081.218/0001-43, nos seguintes valores:
ITENS
01
02
03

VALORES
R$ 89.898,00 (oitenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais)
R$ 89.748,00(oitenta e nove mil setecentos e quarenta e oito reais)
R$ 75.900,00(setenta e cinco mil e novecentos reais).

Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos
da Prefeitura Municipal, para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei
nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Salinas da Margarida, 20 de março de 2019.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito
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