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Prefeitura Municipal de
Maragogipe publica:
x Extrato de Homologação e Adjudicação Tomada de Preços Nº
05/2021 - Objeto: Contratação de empresa para execução de obras e
serviços de pavimentação em paralelepípedo em três Ruas de
Capanema, Distrito de Guaí e pavimentação em paralelepípedo e
drenagem da Rua Alto Sacramento na sede do Município.
x Extrato de Homologação e Adjudicação Tomada de Preços Nº
07/2021 - Objeto: Contratação de empresa para a execução de obras e
serviços para a construção de uma unidade Escolar com duas salas de
aulas na localidade de Salaminas, Município de Maragojipe.

Gestor - VALNÍCIO ARMEDE RIBEIRO / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Durval de Moraes, 01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021
O Prefeito do Município de Maragojipe-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público que HOMOLOGA os atos
praticados pela Comissão de Licitação quanto a Tomada de Preços nº 05/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa
para execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo em três Ruas de Capanema, Distrito de Guaí e
pavimentação em paralelepípedo e drenagem da Rua Alto Sacramento na sede do Município. ADJUDICANDO o objeto
licitado em favor da empresa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS FLORESTA EIRELI
CNPJ nº.12.370.894/0001-90 com o valor de R$267.621,71 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e um
reais e setenta e um centavos) referente ao Lote 01 e o valor de R$156.580,60 (cento e cinquenta e seis mil quinhentos
e oitenta reais e sessenta centavos) referente ao Lote 02. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Maragojipe, 06 de janeiro de 2022 – Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE
CNPJ N: 13.784.384/0001-22
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021
O Prefeito do Município de Maragojipe-BA, no uso de suas atribuições legais, torna público que HOMOLOGA os atos
praticados pela Comissão de Licitação quanto a Tomada de Preços nº 07/2021, cujo objeto é a Contratação de empresa
para a execução de obras e serviços para a construção de uma unidade Escolar com duas salas de aulas na localidade
de Salaminas, Município de Maragojipe. ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa: SOLUTIONS
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com o valor de R$547.077,91 (quinhentos e quarenta e sete mil setenta e sete reais e
noventa e um centavos). Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Maragojipe, 06 de janeiro
de 2022 – Valnício Armede Ribeiro – Prefeito Municipal.
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