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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 013/2021 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 
  Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para contratação de empresa especializada 

para fornecimento parcelada de gás liquefeito de petróleo – botijão de 13 kg, para abastecimento de 

cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme a estrita necessidade, com 

vista ao atendimento das necessidades das secretarias municipais, conforme quantidades e demais 

especificações constam no Termo de Referência e Edital, mediante Processo de Licitação na modalidade Pregão 

Eletrônico PE nº 013/2021, ADJUDICO os objetos licitados à Empresa: JOSEMAR DE OLIVEIRA 

FERREIRA - ME, CNPJ Nº 10.598.833/0002-30, ganhou o Lote Único, perfazendo um total de R$ 138.000,00 

(cento e trinta e oito mil reais), cuja forma e prazo de execução dos serviços estão descritos no Contrato, bem 

como no Edital de Licitação e seus anexos. 

Angical/BA, 16 de Setembro de 2021. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0183/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 013/2021 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
O Prefeito Municipal de Angical - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 

8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve homologar o processo licitatório na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 013/2021 referente a contratação de empresa especializada para fornecimento 

parcelada de gás liquefeito de petróleo – botijão de 13 kg, para abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, 

recarga mediante requisição periódica conforme a estrita necessidade, com vista ao atendimento das necessidades 

das secretarias municipais, conforme quantidades e demais especificações constam no Termo de Referência e 

Edital. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 

OBJETO: contratação de empresa especializada para fornecimento parcelada de gás liquefeito de petróleo – 

botijão de 13 kg, para abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica 

conforme a estrita necessidade, com vista ao atendimento das necessidades das secretarias municipais, conforme 

quantidades e demais especificações constam no Termo de Referência e Edital. 

LICITANTES: JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, CNPJ Nº 10.598.833/0002-30  

LICITANTE VENCEDOR: JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - ME, CNPJ Nº 10.598.833/0002-30 
VALOR TOTAL: R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais). HOMOLOGO. Publique-se.

Angical/BA, 17 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


