Prefeitura Municipal de Mortugaba
1

Quarta-feira • 17 de Junho de 2020 • Ano II • Nº 543
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Mortugaba publica:
x Adjudicação de Licitação do Pregão Presencial Para Registro de
Preço nº 011/2020 -Empresa: WA Construção e Serviços de Edificações
Eirelide .
x Homologação de Licitação do Pregão Presencial para Registro de
Preço nº 011/2020 –Empresa: WA Construção e Serviços de Edificações
Eirelide .
x Errata Na Publicação do dia 016 de junho de 2020, na Homologação
do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2020. Processo
Administrativo: 028/2020.

Gestor - Rita de Cássia Cerqueira dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Mortugaba - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8V72X/G4ZAYFCFEIGDNUMW

Quarta-feira
17 de Junho de 2020
2 - Ano II - Nº 543

Mortugaba

Adjudicações/Homologações
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
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020
Processo Administrativo: 028/2020
Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em
atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro /
servente de serviços gerais / eletricista / auxiliar de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / carpinteiro / pintor / serralheiro /
auxiliar de serralheiro / topógrafo / auxiliar de topógrafo / desenhista/copista / encarregado de obras / motorista / vigilante / operador
de máquinas / mecânico de manutenção de máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral para
atendimento às Secretarias Municipais de Mortugaba - Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e valores máximos
estabelecido em anexo. De forma que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes
profissionais de forma imediata.
Fica atribuída a presente ADJUDICAÇÃO à empresa: WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELIDE CNPJ Nº
01.713.400/0001-07, com Endereço a Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria Da Vitória-Ba, neste ato representado pelo Senhor
Fernando José Vieira Neto portador do RG: 4344401 e CPF: 775.680.364-72, com importância de R$ 2.158.820,00 (dois milhões cento e
cinqüenta e oito mil oitocentos e vinte reais). Por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima especificado, a qual passa a ter
expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital Pregão Presencial para Registro de Preço nº 010/2020, e da proposta consagrada,
sujeitam-se às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos termos, prazos e condições estabelecidas.

Mortugaba, 17 de junho de 2020.

____________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020

Processo Administrativo: 029/2020
Modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços
Objeto: Registro de Preços destinado a contratação de empresa para futuras e eventuais prestações de serviços, consistindo em
atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis de manutenção preventiva e corretiva dos seguintes profissionais: calceteiro /
servente de serviços gerais / eletricista / auxiliar de eletricista / bombeiro hidráulico / pedreiro / carpinteiro / pintor / serralheiro /
auxiliar de serralheiro / topógrafo / auxiliar de topógrafo / desenhista/copista / encarregado de obras / motorista / vigilante / operador
de máquinas / mecânico de manutenção de máquinas / engenheiro civil / arquiteto e urbanista / almoxarife / encarregado geral para
atendimento às Secretarias Municipais de Mortugaba - Bahia, conforme especificações, quantidades estimadas e valores máximos
estabelecido em anexo. De forma que o Município possa intervir com ações pontuais e diretas que demandem a utilização destes
profissionais de forma imediata.
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, resolve 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, WA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE
EDIFICAÇÕES EIRELIDE CNPJ Nº 01.713.400/0001-07, com Endereço a Rua Arnaldo Pereira, 01, Centro, Santa Maria Da Vitória-Ba, neste
ato representado pelo Senhor Fernando José Vieira Neto portador do RG: 4344401 e CPF: 775.680.364-72, com importância de R$
2.158.820,00 (dois milhões cento e cinqüenta e oito mil oitocentos e vinte reais)

Mortugaba, 11 de junho de 2020.
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Erratas
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

ERRATA

Na publicação do dia 016 de junho de 2020, na homologação do Pregão Presencial para Registro de Preços Nº
010/2020. Processo Administrativo: 028/2020, cujo objeto é o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS
ÁREAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA, PINTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (ITENS
REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019), CONFORME
ANEXO I.
Onde se lê: “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, resolve 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 as empresas, R$ 664.970,98 (seiscentos e sessenta e quatro mil
novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos).”
Leia-se: “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, resolve 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 MANOEL MESSIAS MONTEIRO DE SOUSA
(Construcenter), com sede na Avenida Odilon Coelho, 55, CNPJ/MF Nº 74.178.799/0001-47, neste ato
representado pela Senhora Mary Dalva Santos Souza, portador do CPF de n° 689.782.945-53, R$ 664.970,98
(seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

Mortugaba, 17 de junho de 2020.

ANDERSON DIAS DA ROCHA
PREGOEIRO OFICIAL
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