Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida
1

Sexta-feira • 8 de Maio de 2020 • Ano • Nº 4788
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Salinas da Margarida publica:
x Homologação do Pregão Eletrônico nº 024/2020- Objeto: Seleção de
propostas para Contratação de empresa para aquisição de cestas
básicas, para enfrentamento da situação decorrente da PANDEMIA DE
COVID-19 para atender as famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade e impossibilidade de manutenção decorrente do
isolamento Social, conforme especificações constantes no Edital e
Anexos.
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Homologações

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 024/2020
OBJETO: Seleção de propostas para Contratação de empresa para aquisição de cestas
básicas, para enfrentamento da situação decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
atender as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade e impossibilidade de
manutenção decorrente do isolamento Social, conforme especificações constantes no
Edital e Anexos.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, acatando o resultado
apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo
Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRONICO N° 024/2020,
bem como lastreada no PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal,
administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o
resultado da presente licitação para as empresas: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME,
CNPJ. 17.501.328/0001-94, com sede no conjunto Urbis IV nº 19, Caminho de Areia,
bairro, Nossa Senhora das Graças, CEP 44.574-305 Santo Antônio de Jesus BA, no
valor total de R$ 824.960,00 (cento e vinte e quatro mil novecentos e sessenta 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, 08 de maio de 2020.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito
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