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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.131/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para a Contratação de empresa especializada em 

engenharia civil, visando a execução dos serviços técnicos de reforço dos muros de arrimo em pedra argamassada 

com protensão externa nas laterais dos muros, para complementar os serviços das cabeceiras de entrada e saída da 

ponte mista em concreto armado/aço sobre o rio preto, localizada na entrada da cidade de Formosa do Rio Preto – 

Bahia, sob o regime de empreitada por preço unitário, mediante Processo de Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº TP 002/2021, ADJUDICO o objeto licitado à empresa ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS 

SUSTENTÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.613.420/0001-95, com sede na Avenida Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, nº 2.639, Presidente Prudente - BA, vencedora no valor de R$ 698.440,93 (Seiscentos e 

noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta reais e noventa e três centavos). Formosa do Rio Preto/BA, 03 de 

novembro de 2021. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Munícipio. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito 

Municipal. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.131/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº TP 002/2021 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a 

Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve HOMOLOGAR o processo licitatório na 

modalidade Pregão Presencial Nº TP 002/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia 

civil, visando a execução dos serviços técnicos de reforço dos muros de arrimo em pedra argamassada com 

protensão externa nas laterais dos muros, para complementar os serviços das cabeceiras de entrada e saída da ponte 

mista em concreto armado/aço sobre o rio preto, localizada na entrada da cidade de Formosa do Rio Preto – Bahia. 

Tendo como vencedora a empresa ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o nº 13.613.420/0001-95, com sede na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 2.639, 

Presidente Prudente - BA, vencedora no valor de R$ 698.440,93 (Seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 

quarenta reais e noventa e três centavos). HOMOLOGO. Formosa do Rio Preto/BA, 03 de novembro de 2021. 

Publique-se. Manoel Afonso de Araújo - Prefeito Municipal. 


