
uiESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

GABINETE DO PRE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 14/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Exmo. Prefeito Municipal de Aquidauana, Odilon Ferraz Alves Ribeiro nº uso das

atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente da Lei nº

3 666/93 e alterações posteriores, estando em concordância com 2º açõese decisões da

CS nizeão Permanente de Licitação e considerando o parecer tácnico e à PACdEer jurídico

Cor favorável, resolve HOMOLOGAR o objeto da Tomada de Preço nº 14/2021 à licitante

vencedora do certame, sendo esta TAQUION OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Tenno ENPI/MF 36.494.071/0001-35, com o valor global de R$ 674.437,26

(seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta É sete reais e vinte seis

Cntavos). O citado processo se refere à contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de mão-de-obra de reforma, manutenção e reconstrução de ponte

Pre rasa, no município de Aquidauana. Na forma e condições do edital e seus anexos.

Aquidauana - MS, 23 de março de 2022.

fd,
NAL ÁbLO

Odilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

GABINETE DO PREFEITOoPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 14/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Exmo. Prefeito Municipal de Aquidauana, Odilon Ferraz Alves Ribeiro, no NSº das

Stribuíções que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente da Lei nº

8666/93 e alterações posteriores, estando em concordância com as açõese decisões da

Comissão Permanente de Licitação e considerando o parecer técnico e o pares jurídico

Fon favorável, resolve ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preço no 14/2025 à licitante

feASS do certame, sendo esta TAQUION OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA

Tenta no CNPJ/MF 36.494.071/0001-35, com o valor global de R$ 674.437,26

(seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete re is e vinte seis

centavos). O citado processo se refere à contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de mão-de-obra de reforma, manutenção & reconstrução de ponte

AS madeira, no município de Aquidauana. Na forma e condições do edital e seus anexos:

Aquidauana - MS, 23 de março de 2022.

dilon Ferraz Alves Ribeiro
Prefeito Municipal


