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Formosa do Rio Preto

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 13.654.454/0001-28
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.189/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Pelo presente termo, O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos
interessados, o resultado do julgamento das propostas de que trata o Processo Administrativo nº
4.189/2019 – Concorrência Pública nº 001/2019, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de execução da Obra de Urbanização para a Orla Fluvial Leste do
Rio Preto e prestação de serviços de execução da Obra de Construção de Ponte sobre o Rio Preto, visando
aprimorar a infraestrutura de trânsito e bem estar, bem como os anseios da comunidade, atendendo portanto,
às demandas da Secretaria Municipal de infraestrutura, Serviços Públicos e Saneamento.

Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo licitatório modalidade
Concorrência Pública nº 001/2019 que teve como vencedora do LOTE 01 a empresa
MOVTERRA CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 07.665.220/0001-83, apresentando proposta com o valor global de R$
2.188.986,08 (Dois milhões, cento e oitenta e oito mil novecentos e oitenta e seis reais e oito
centavos). Sagrando vencedora do LOTE 02 a empresa ECOPONTES – SISTEMAS
ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.613.420/0001-95
apresentando proposta com o valor global de R$ 3.716.108,39 (três milhões, setecentos e dezesseis
mil cento e oito reais e trinta e nove centavos).
Estando tudo em conformidade com a legislação em vigor, com a documentação apresentada
nas sessões públicas, ADJUDICO o objeto licitado às licitantes vencedoras
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