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Teofilândia

Licitações

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO – Nº 001/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a realização do Processo licitatório,
modalidade TOMADA DE PREÇO n° 001/2020, HOMOLOGA E ADJUDICA a decisão da
Comissão Permanente de Licitação, autorizando a contratação de empresas do ramo de
engenharia civil para a realização de obras de PAVIMENTAÇÃO em diversas ruas da
sede e da zona rural (LOTE 001 – 002 E 003) através de recursos provenientes da
DESENBAHIA (2020/124), na forma de empreitada global, conforme especificações do
Projeto Básico, junto as empresas: NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Av.
Cidade de Ichu nº 6, Cidade Nova – Serrinha - Ba – CNPJ nº 20.950.946/0001-26,
VENCEDORA do LOTE 001 no valor global de R$ 193.009,17 (cento e noventa e três mil,
nove reais e dezessete centavos). A empresa JP CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Jose clemente, nº 627, – Centro – Teofilândia – Ba –
CNPJ nº 96.784.350/0001-65, VENCEDORA do LOTE 002 no valor global de R$
149.598,78 (cento e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e
oito centavos) e a empresa NERGES CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Av. Cidade
de Ichu nº 6, Cidade Nova – Serrinha - Ba – CNPJ nº 20.950.946/0001-26, VENCEDORA
do LOTE 003 no valor global R$ 190.953,94 (cento e noventa mil, novecentos e
cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). Para que produzam os seus jurídicos
e legais efeitos. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Ficando as empresas acima identificadas, convocadas para a assinatura dos
contratos no prazo de 03 dias úteis, a cotar desta publicação, devendo apresentar
todas as CND de Regularidade Fiscal bem como declaração constante do item 8.6
do edital.
Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Teofilândia, 17 de Julho de 2020.
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