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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
_____________________________________________________________________
RESULTADO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0104/2020
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2020
Aos quatro (04) dias do mês de setembro de dois mil e vinte (2020), às (14:00h), quatorze
horas reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação nomeada através do Decreto nº
0756/2020 de 02 de janeiro de 2020, constituída pelos membros Leilane Ribeiro dos Santos
Rodrigues, Tarcísio de pinho silva, Lucimário Cirilo de Andrade, sob a Presidência do
Primeiro e Secretariada pelo segundo, para deliberar sobre o julgamento da proposta de preços da CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2020, que tem como objetivo a Contratação
de empresa para prestação de serviços na construção de ginásio de esportes para Escola
Municipal Salvador Correia de Oliveira, no Povoado Lagoa das Pedras, no Município
de Monte Santo/BA. Depois de analisadas as propostas de preços pelo setor de engenharia
e por esta comissão o resultado foi o seguinte:
1 - NERGES CONSTRUÇOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 20.950.946/0001-26,
com sede na Rua porto seguro, nº 06 – Cidade Nova – Serrinha - Bahia, valor global de R$
492.812,07 (quatrocentos e noventa e dois mil oitocentos e doze reais e sete centavos). A
empresa segundo parecer do setor de engenharia e analise desta comissão cumpriu com todas
as exigências do edital, portanto esta comissão declara a proposta de preço CLASSIFICADA.
2 – JSS CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 04.442.819/0001-60,
com sede na Rua Jorge Calmon, nº 10 – Caldas do Jorro – Tucano - Bahia, valor global de
R$ 599.453,21 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e
vinte e um centavos). A empresa segundo parecer do setor de engenharia e analise desta comissão cumpriu com todas as exigências do edital, portanto esta comissão declara a proposta de preço CLASSIFICADA.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, às 15:45
(quinze horas e quarenta e cinco minutos), determinando que a Ata fosse lida pelo membro
que a lavrou, e segue assinada pelos membros da comissão, fica aberto o prazo de 05 (cinco)
dias uteis para apresentação de recursos, conforme edital concorrência pública nº
005/2020 e lei 8666/93, a partir da data de publicação desta ata.
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