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PODER EXECUTIVO
LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO N.º 067/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2020
Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento
da fase recursal procedido de forma ulterior aos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitações, inserto nestes autos, bem como
Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 43, VI da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, com modiﬁcações posteriores, ADJUDICAR e HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Tomada de Preços
nº 014/2020, objetivando, a contratação de empresa para Execução de obras de CONCLUSÃO DE JAZIGOS, DRENAGENS SUPERFICIAIS E
PINTURA DO VELÓRIO DO CEMITÉRIO CENTRAL DO MUNICÍPIO, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, com
supervisão direta de proﬁssional(ais) devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura- CREA/CAU, e
fornecimento de materiais e equipamentos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 23 de
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, apresentando-se como proposta mais
vantajosa a da Empresa:
JOSÉ LUZIA DE FREITAS JÚNIOR – ME classiﬁcada em 1° lugar como VENCEDORA do certame pelo valor global de R$ 60.977,33
(sessenta mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).
PUBLIQUE-SE.
Estância Turística de Eldorado, 15 de dezembro de 2020.
DINOEL PEDROSO ROCHA
Prefeito Municipal
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