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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
ESTADO DA BAHIA
Rua Francisco Silva, 15 – Centro – CEP: 46.290-000
CNPJ 13.677.687/0001-46 Fone (77) 3464 -2210

ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Processo Administrativo: 063/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes da obra de construção de
quadra poliesportiva no bairro Santo Antonio no município de Mortugaba-Ba, de acordo com as condições
e quantidades estabelecidas, na planilha Orçamentária.
Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa ADEQUAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº
35.446.613/0001-31, com sede no Povoado de Lagoa do Boi, s/n, Igua, Vitória da Conquista - BA, neste ato
representado pela senhora Thayana Jéssica da Rocha Silva, portadora do RG: 11.947.703-39 e CPF:
035.788.425-67, com a importância global de R$ 449.226,69 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e
vinte e seis reais e sessenta e nove centavos). Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima
especificado, a qual passa a ter expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital da Tomada de Preço nº
004/2022, e da proposta consagrada, sujeitam-se às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos
termos, prazos e condições estabelecidas.
Mortugaba, 13 de julho de 2022.

____________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
Processo Administrativo: 063/2022
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços remanescentes da obra de construção de
quadra poliesportiva no bairro Santo Antonio no município de Mortugaba-Ba, de acordo com as condições
e quantidades estabelecidas, na planilha Orçamentária.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MORTUGABA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com as Leis nº 8.666/93, 10.520/02, e suas alterações, resolvem HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos
apresentados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no atendimento ao objeto do processo licitatório acima
especificado, que teve como vencedora a empresa, ADEQUAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ de nº
35.446.613/0001-31, com sede no Povoado de Lagoa do Boi, s/n, Igua, Vitória da Conquista - BA, neste ato
representado pela senhora Thayana Jéssica da Rocha Silva, portadora do RG: 11.947.703-39 e CPF:
035.788.425-67, com a importância global de R$ 449.226,69 (quatrocentos e quarenta e nove mil duzentos e
vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).
Mortugaba, 13 de julho de 2022.
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