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Teofilândia

Homologações

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CONVITE – Nº 025/2022

O Prefeito Municipal de Teofilândia, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo
em vista a realização do Processo licitatório, modalidade Convite n° 025/2022, HOMOLOGA e
ADJUDICO a decisão do Presidente e seus membros da Comissão Permanente de Licitações,
conforme Decreto de n°. 002/2022, tendo em vista a decadência na apresentação de recurso por
parte das demais licitantes, autorizando à contratação de empresa para a prestação do serviço
continuado de manutenção preventiva e corretiva e instalação de aparelhos de ar
condicionado e eletrodomésticos (geladeiras – bebedouros – micro-ondas – ventilador e
freezer), com a inclusão dos materiais e equipamentos necessários para a manutenção e
instalação de novos, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipais de
Administração e Finanças – Assistência Social – Educação e Cultura e de Saúde junto a empresa
declarada VENCEDORA no presente certame:

JOÃO PAULO DA SILVA NASCIMENTO

REFRIGERAÇÃO ME com sede a Rua Padre Osvaldo, nº 20 – centro - Araci - BA – CEP 48.760.000,

inscrita no CNPJ nº 17.462.507/0001-60, sendo no LOTE 001 no valor Global de R$ 140.000,00,
conforme decisão da COPEL de 19/08/2022 constante da terceira ata de julgamento. 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.

Teofilândia, 25 de Agosto de 2022

Higo Moura Medeiros
Prefeito Municipal de Teofilândia
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