ANO I – DOIS IRMÃOS – QUARTA- FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2020 – Nº 022.
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO
TOCANTINS - TO
RESULTADO
DE
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
Considerando
a
realização
do
procedimento
licitatório
CONVITE
001/2020, oriunda do processo 006/2020,
que tem por objeto a contratação empresa
para execução de serviços de engenharia
na área de adequação, ampliação,
construção
e
manutenção
predial,
compreendendo serviços de manutenção
corretiva,
reparação,
adaptação,
construção e modernização de instalações,
estruturais e ambientais, com fornecimento
de peças, equipamentos, materiais e mão
de obra, na forma estabelecida em
planilhas de serviços e insumos diversos
descritos no sistema nacional de pesquisa
de custos e índices da construção civil SINAPI, nos prédios públicos municipais do
município de dois irmãos do Tocantins TO, observando ainda o encerramento dos
feitos em relação às atribuições precípuas
da
CPL,
tornamos
público
para
conhecimento dos interessados o resultado
a seguir: empresa CONSTRUTORA FN
TOCANTINS EIRELI, Inscrita no CNPJ Nº
02.461.553/0001-77,
com
o
maior
percentual de desconto ofertado de 3,5
(três e meio por cento) em face a uma
futura e eventual execução de serviços de
no máximo R$ 320.000,00 (trezentos e
vinte mil reais), onde declaro a mesma
como vencedora do processo em
referência.
Dois Irmãos do Tocantins – TO, 03 de
junho de 2020.
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente da CPL

MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO
TOCANTINS – TO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO
CONVITE 001/2020.
Considerado a remessa dos autos do
processo licitatório, com resultado da
licitação, opinando pela conclusão dos
trabalhos em relação às atribuições
precípuas da CPL; Considerando ainda

que o procedimento de licitação atendeu
aos preceitos legais, na sua forma e
conteúdo; Eis por bem ADJUDICAR E
HOMOLOGAR, como de fato ADJUDICO
E HOMOLOGO a presente licitação em
nome da(s) licitante(s) vencedora(s)
qualificada(s) a seguir, para que surtam
todos
os
efeitos
legais,
sendo:
CONSTRUTORA FN TOCANTINS EIRELI,
Inscrita no CNPJ Nº 02.461.553/0001-77,
com o maior percentual de desconto
ofertado de 3,5 (três e meio por cento) em
face a uma futura e eventual execução de
serviços de no máximo R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil reais); De já,
determino ao departamento competente
que proceda com a convocação dos
adjudicatários para assinatura do contrato,
em prazo não superior ao estatuído no
edital.
Dois Irmãos do Tocantins – TO, 08 de
junho de 2020.
WANILSON COELHO VALADARES
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO
TOCANTINS.
EXTRATO DO CONTRATO 070/2020.
ESPÉCIE: Contrato de prestação de
serviços.
CONTRATANTE:
FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no
CNPJ (MF) nº. 06.092.743/0001-15.
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
FN
TOCANTINS EIRELI Inscrita no CNPJ Nº
02.461.553/0001-77, OBJETO: contratação
empresa para execução de serviços de
engenharia na área de adequação,
ampliação, construção e manutenção
predial, compreendendo serviços de
manutenção
corretiva,
reparação,
adaptação, construção e modernização de
instalações, estruturais e ambientais, com
fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão de obra, na forma
estabelecida em planilhas de serviços e
insumos diversos descritos no sistema
nacional de pesquisa de custos e índices
da construção civil - SINAPI, nos prédios
públicos municipais do município de dois
irmãos do Tocantins - TO. VIGÊNCIA: até
31/12/2020, VALOR: R$ 215.163,42
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(duzentos e quinze mil, cento e sessenta e
três reais e quarenta e dois centavos),
considerando um percentual de desconto
de 3,5% (três e meio por cento) em face ao
valor de referência SINAPI. BASE LEGAL:
Processo nº 006/2020, Convite nº
001/2020, nos termos da Lei nº 8.666/93.
SIGNATÁRIOS:
pelo
contratante:
Raimundo Paiva da Silva, brasileiro, maior,
capaz, portador do CPF n°. 389.203.522-91
e RG nº. 1064613 SSP/TO e pela
contratada: Antônio Luiz Fernandes De
Souza, inscrito no RG sob o nº 1.543.847,
com CPF sob o nº 333.152.991-53. DATA
DE ASSINATURA: 10/06/2020.
Dois Irmãos do Tocantins – TO, 11 de
junho de 2020.

Fundo Municipal de educação
RAIMUNDO PAIVA DA SILVA
CONTRATANTE
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Prefeito Municipal
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Município
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