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Prefeitura Municipal de 
Amargosa publica:  

 
 
 
 
• Adjudicação/Homologação - Tomada de Preços Nº 010/2018 - Objeto: 

Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de 
topografia, para realizar levantamentos topográficos cadastrais de áreas 
urbanas (logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas) ou rurais 
visando obter elementos para a realização de projetos de Infraestrutura no 
município de Amargosa. Empresa: (Prisma Projetos, Avaliações e 
Topografias Ltda-Me). 



 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 
 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº086/2018 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada em serviços de topografia, 
para realizar levantamentos topográficos cadastrais de áreas urbanas (logradouros públicos, 
praças, jardins, ruas e avenidas) ou rurais visando obter elementos para a realização de 
projetos de infraestrutura no município de Amargosa. 

 
 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃOi 
 
Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 086/2018, Tomada de 
Preços nº 010/2018, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços de 
topografia, para realizar levantamentos topográficos cadastrais de áreas urbanas 
(logradouros públicos, praças, jardins, ruas e avenidas) ou rurais visando obter elementos 
para a realização de projetos de infraestrutura no município de Amargosa e considerando 
que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos 
da Lei nº 8.666/93, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação para a empresa 
PRISMA PROJETOS, AVALIAÇÕES E TOPOGRAFIAS LTDA-ME, CNPJ: 
07.804.278/0001-60, com o valor R$ 35.503,65 (Trinta e cinco mil quinhentos e três reais e 
sessenta e cinco centavos).       

Registre-se. Publique-se. 
 

Amargosa/BA, 14 de novembro de 2018. 
 
 
 

Julio Pinheiro dos Santos Júnior 
Prefeito Municipal. 
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