ATO - DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA n 003/2016 - OBJETO: contratação de empresa objeto se
refere à outorga da concessão, em caráter exclusivo, da prestação de serviços públicos de remoção de veículos apreendidos, implantação e operação
de deposito, bem como prestação de suporte na realização de leilões presenciais e online dos veículos não reclamados no prazo legal no Município de
Barreiras - BA – Empresa vencedora: PRISMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada no CNPJ sob o nº 16.491.623/0001-44,
pelo critério de MAIOR OFERTA, por apresentar o percentual de 10% (dez por cento) do valor da receita bruta estimada em até R$ 16.268.400,00
(dezesseis milhões duzentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais) – Augusto Cesar Geambastiani Barbosa – Presidente da Comissão
Permanente Única de Licitação - Barreiras/BA, 29 de julho de 2016.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, no uso de suas atribuições legais, homologa o resultado de julgamento e adjudica a licitação: CONCORRÊNCIA n
003/2016, contratação de empresa objeto se refere à outorga da concessão, em caráter exclusivo, da prestação de serviços públicos de remoção de
veículos apreendidos, implantação e operação de deposito, bem como prestação de suporte na realização de leilões presenciais e online dos veículos
não reclamados no prazo legais no Município de Barreiras - BA, à empresa: PRISMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, registrada no
CNPJ sob o nº 06.317.540/0001-80, sagrou-se vencedora pelo critério de MAIOR OFERTA, por apresentar o percentual de 10% (dez por cento) do
valor da receita bruta estimada em até R$ 16.268.400,00 (dezesseis milhões duzentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais) – Barreiras, 05 de
agosto de 2016 - Antônio Henrique De Souza Moreira – Prefeito de Barreiras.

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo Nº 125/2016 – Concorrência Nº 003/2016 – Órgão: Município de Barreiras/Bahia – Empresa Contratada: PRISMA
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, registrada no CNPJ sob o nº 06.317.540/0001-80- Objeto: contratação de empresa objeto se
refere à outorga da concessão, em caráter exclusivo, da prestação de serviços públicos de remoção de veículos apreendidos, implantação e operação
de deposito, bem como prestação de suporte na realização de leilões presenciais e online dos veículos não reclamados no prazo legal no Município de
Barreiras - BA - Contrato Nº 197/2016 - Data Assinatura: 05/08/2016 - Vigência: 10 (dez) anos – Valor Global: Percentual de 10% (dez por cento) do
valor da receita bruta estimada em até R$ 16.268.400,00 (dezesseis milhões duzentos e sessenta e oito mil e quatrocentos reais) - Fundamento Legal:
Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações - Barreiras, 05 de agosto de 2016 - Antônio Henrique De Souza Moreira – Prefeito de
Barreiras.
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