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Teofilândia

Homologações/Adjudicações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE – Nº 020/2022

O Prefeito Municipal de Teofilândia, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo
em vista a realização do Processo licitatório, modalidade Convite n° 020/2022, HOMOLOGO e
ADJUDICO a decisão da Comissão Permanente de Licitações, conforme Decreto n°. 002/2022,
autorizando à contratação de empresa para a prestação de serviços de SEGURANÇA
DESARMADA para atuarem nos eventos culturais e esportivos realizados pelo
departamento de cultura, esportes e lazer neste município, conforme quantitativos e
especificações contidas neste instrumento e conforme o projeto básico para atender a Secretaria
municipal de Educação e Cultura de Teofilândia - Ba, conforme especificações do ANEXO I do
edital,

junto

a

empresa

declarada

VENCEDORA,

sendo

ela:

R.

FERREIRA

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI com sede a Av. Luiz Viana Filho nº 401 – centro–
Serrinha BA inscrita no CNPJ nº 13.074.081/0001-16, no Lote 001 no valor de R$ 140.760,00
conforme decisão da COPEL de 25/05/2022. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Ficando a empresa acima identificada, convocada para a assinatura do contrato no prazo
de 05 dias, a contar desta publicação, devendo apresentar todas as certidões de regularidade
fiscal e trabalhista no momento da assinatura do contrato.
Registre-se, cumpra-se, publique-se e lavre-se o Contrato.
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