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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.739/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

ORDEM DE SERVIÇOS   
 

 
O Prefeito Municipal de Formosa do Rio Preto – Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, AUTORIZA a execução dos serviços ora licitados através do Processo Licitatório – 

Tomada de Preços nº 002/2020, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em 

construção civil,  para execução  de 02 (duas) quadras esportivas,  uma a ser construída na 

comunidade de vazante, e outra na comunidade morrinhos,  zona rural deste município de Formosa 

do Rio Preto – BA, conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sob 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Saneamento e Serviços Públicos, no 

intuito de atender ás necessidades do município de Formosa do Rio Preto – BA no intuito de 

atender ás necessidades do município de Formosa do Rio Preto – BA,  Através da empresa 

CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 29.119.015/0001-55, estabelecida na Rua Benjamin Nogueira, nº 894, Centro, 

Corrente/PI, neste ato representada pelo Sr. Hiago Corado Lustosa, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 2780746 SSP/PI e no CPF nº 022.913.743-11, apresentado a menor proposta 

comercial para os LOTES 01 e 02 no  valores iguais de R$ 139.489,18 (cento e trinta e nove reais e 

quatrocentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos), totalizando o valor global de R$ 278.978,36 

(duzentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) com 

prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias adjudicatária no referido processo, cumprindo todas 

as normas, exigências e condições previamente pactuadas.     

                                                                                           

Formosa do Rio Preto - BA, 06 de agosto de 2020 

 

 


