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Prefeitura Municipal de
Mortugaba publica:
x Parecer Técnico Ref. Proc. Administrativo nº 109/2019-Objeto:
Contratação de empresa de engenharia para executar os serviços
remanescentes de construção de Creche MI – FNDE no município de
Mortugaba-Ba.
x Adjudicação de Licitação Tomada de Preço nº 006/2019 -Objeto:
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de
um campo de futebol com pavimento de grama sintética na sede do
Município de Mortugaba-Ba.
x Homologação de Licitação Tomada de Preço nº 006/2019 -Objeto:
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de
um campo de futebol com pavimento de grama sintética na sede do
Município de Mortugaba-Ba.
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PARECER TÉCNICO

REF. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 109/2019.

Senhor Presidente.

Em ato sucessivo ao processo licitatório modalidade Concorrência Pública 001/2019,
realizado no dia 14 de janeiro de 202,0 que teve como objeto a contratação de
empresa de engenharia para executar os serviços remanescentes de construção
de Creche MI – FNDE no município de Mortugaba-Ba, recebi da comissão
permanente de licitações, planilha orçamentária que teve como vencedora a empresa
JRA CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ DE Nº 19.971.010/0001-00, COM
SEDE NA RUA PROJETADA VELEIROS DO FRANCES, S/N, QUADRA B LOTE 21,
POVOADO PEDRAS, MARECHAL DEODORO – AL. Tal fato ocorreu descrito em ata
do certame, no qual a comissão não se viu apta a julgar item por item para chegar ao
valor global, uma vez que para garantir legitimidade ao processo, a documentação foi
encaminhada ao núcleo técnico de engenharia do município ao qual cabe fazer essa
analise. Depois de analisado minuciosamente cada item da planilha verificou-se que
nada de irregular foi constatado, dessa forma encaminhamos parecer para o setor de
licitações do município para que por ele seja adjudicado e homologado para futura
contratação da empresa ora declarada vencedora.

Mortugaba, 16 de janeiro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA
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CNPJ – 13.677.687/0001-46
Fone (77) 3464 -2210
ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019
Processo Administrativo: 110/2019
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de um campo de futebol com
pavimento de grama sintética na sede do Município de Mortugaba-Ba.
Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA-ME de CNPJ nº
18.647.260/0001-19, com endereço a Avenida Mozart David, 239, Centro, Jacaraci-Ba, neste ato representado
pelo senhor Sandro Baleeiro Cardoso David portador do RG: 06783907-03 e CPF: 691.355.685-34, com a
importância global de R$ 437.224,36 (quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta
e seis reais). 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 006/2019, e da proposta consagrada, sujeitamse às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições estabelecidas.
Mortugaba, 16 de janeiro de 2020.

____________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2019
Processo Administrativo: 110/2019
Tipo de Licitação: Menor preço global
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de um campo de futebol com
pavimento de grama sintética na sede do Município de Mortugaba-Ba.
A PREFEITA 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, SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA-ME de CNPJ nº
18.647.260/0001-19, com endereço a Avenida Mozart David, 239, Centro, Jacaraci-Ba, neste ato representado
pelo senhor Sandro Baleeiro Cardoso David portador do RG: 06783907-03 e CPF: 691.355.685-34, com a
importância global de R$ 437.224,36 (quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta
e seis reais).
Mortugaba, 16 de janeiro de 2020.
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