
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Praça Cônego José Lourenço, 42 
CNPJ – 13.827.027/0001

 

 

RESULTADO DE JULGAMENTO 

 

 A Comissão Permanente de Licitação 

forma da Lei Federal n° 8666/93 consolidada, e publica a quem possa interessar, principalmente 

para efeito de fiscalização e divulgação, o resultado da Licitação na modalidade Credenciamento

004/2021, cujo objeto é o 

eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 

funilaria, lanternagem, tapeçaria, soldas leves, soldas pesadas, serviços de torno e 

embuchamentos, alinhamentos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a 

manutenção dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: 

VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES BENS, FORD, CHEVROLET, HONDA, NEW HOLLAND, 

MARCOPOLO, CASE, JCB

da seguinte empresa: 

 

 

 

 

São Felipe, 04 de outubro de 2021

 

 

 

_______________

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ADAILTON LIMA SANTANA

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 

Praça Cônego José Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 
13.827.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe 

 
RESULTADO DE JULGAMENTO – CREDENCIAMENTO Nº 004

 

A Comissão Permanente de Licitação – CPL, através de seu Presidente, torna público na 

forma da Lei Federal n° 8666/93 consolidada, e publica a quem possa interessar, principalmente 

fiscalização e divulgação, o resultado da Licitação na modalidade Credenciamento

 Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para a futura e 

eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 

funilaria, lanternagem, tapeçaria, soldas leves, soldas pesadas, serviços de torno e 

entos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a 

manutenção dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: 

VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES BENS, FORD, CHEVROLET, HONDA, NEW HOLLAND, 

MARCOPOLO, CASE, JCB, pelo período de 12(doze) meses; que resultou no credenciamento 

outubro de 2021 

____________________________________________________
Milton Couto Ribeiro Bloisi 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 

 

ADAILTON LIMA SANTANA – MEI. CNPJ: 32.736.964/0001-99.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE 

 
(75) 3628-2047 

São Felipe – Bahia 

CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 

CPL, através de seu Presidente, torna público na 

forma da Lei Federal n° 8666/93 consolidada, e publica a quem possa interessar, principalmente 

fiscalização e divulgação, o resultado da Licitação na modalidade Credenciamento 

Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas para a futura e 

eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 

funilaria, lanternagem, tapeçaria, soldas leves, soldas pesadas, serviços de torno e 

entos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a 

manutenção dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: FIAT, 

VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES BENS, FORD, CHEVROLET, HONDA, NEW HOLLAND, 

e resultou no credenciamento 

_________________ 

. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

                        Praça Cônego José L
                              CNPJ – 13.827.02
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

Acatando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste Município de 

referente a Credenciamento nº 

para a futura e eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 
funilaria, lanternagem, tapeçaria, soldas le
alinhamentos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a manutenção dos veículos e 
máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: FIAT, VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES 
BENS, FORD, CHEVROLET, HONDA, NEW HOLLAND, MARCOPOLO, CASE, JCB
procedimento licitatório em epígrafe, cujo 

respectivos serviços foram os seguintes

 

 

 

 

Registre-se. Publique-se.   

 

 
 

___________________________________________

EMPRESA 
ADAILTON LIMA SANTANA 
32.736.964/0001-99. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

é Lourenço, 42 – Tel. (75) 3628-2021 Fax – (75) 3628-
.027/0001-02 – CEP – 44. 550-000 – São Felipe – Bah

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021 
CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
 

Acatando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste Município de 

nº 004/2021, cujo objeto é oCredenciamento de pessoas jurídicas ou físicas 
para a futura e eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 
funilaria, lanternagem, tapeçaria, soldas leves, soldas pesadas, serviços de torno e embuchamentos, 
alinhamentos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a manutenção dos veículos e 
máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: FIAT, VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES 

, CHEVROLET, HONDA, NEW HOLLAND, MARCOPOLO, CASE, JCB.ADJUDICO e 
licitatório em epígrafe, cujo credenciados em sua prorrogação

seguintes: 

 

São Felipe - BA, 04 de outubro de 2021. 

___________________________________________
ANTONIO JORGE MACEDO DA SILVA 

Prefeito Municipal 

SERVIÇO 
ADAILTON LIMA SANTANA – MEI. CNPJ: Serviços de Funilaria, Tapeçaria e Lanternagem

veículo de passageiro e utilitário, Caminhão 

Caçamba, Ambulância, Máquinas e Motocicletas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE 
 

 
-2047 

ahia 

Acatando o relatório apresentado pela Comissão Permanente de Licitação deste Município de São Felipe, 

Credenciamento de pessoas jurídicas ou físicas 
para a futura e eventual prestação de serviços mecânicos: mão de obra mecânica, mão de obra elétrica, 

ves, soldas pesadas, serviços de torno e embuchamentos, 
alinhamentos e balanceamentos, remendos e consertos de pneus, visando a manutenção dos veículos e 
máquinas pesadas da frota municipal, sendo as montadoras: FIAT, VOLKSWAGEM, IVECO, MERCEDES 

ADJUDICO e HOMOLOGO o 

em sua prorrogação, elencados em seus 

___________________________________________ 

Serviços de Funilaria, Tapeçaria e Lanternagem em 

veículo de passageiro e utilitário, Caminhão 

Caçamba, Ambulância, Máquinas e Motocicletas. 
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