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Monte Santo - Bahia.

Gestor - Edivan Fernandes De Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Monte Santo - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CXAOTGNQ9YITB5NRNFANIG

Terça-feira
29 de Setembro de 2020
2 - Ano X - Nº 2021

Monte Santo

Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
_______________________________________________________________________

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0111/2020
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 006/2020

A Comissão Permanente de Licitação através de seu presidente o Sr. Luiz
Carlos dos Santos Souza, nomeada pelo decreto nº 0756/2020 de 02 de
janeiro de 2020, torna público que após transcorrido o prazo legal para
recursos e não havendo nenhuma interposição pelas empresas participantes
na licitação em epígrafe, que tem por objeto a Contratação de empresa de
engenharia para prestação de serviços na execução de pavimentação em
paralelepípedos nos povoados do Município de Monte Santo - Bahia.
Foram classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 01: ASCN
CONSTRUTORA EIRELI, valor global de R$ 339.466,79 (trezentos e trinta e
nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos),
CONSTRUTORA J CARLA EIRELI, valor global de R$ 339.838,46 (trezentos e
trinta e nove mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).
LOTE 02: ASCN CONSTRUTORA EIRELI, valor global de R$ 352.281,81
(trezentos e cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um
centavos), CONSTRUTORA J CARLA EIRELI, valor global de R$ 352.881,84
(trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e
quatro centavos).
LOTE 03: CONSTRUTORA J CARLA EIRELI, valor global de R$ 409.555,31
(quatrocentos e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um
centavos), ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, valor global
de R$ 411.068,56 (quatrocentos e onze mil e sessenta e oito reais e cinquenta
e seis centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa ASCN CONSTRUTORA
EIRELI, com valor global de R$ 691.748,60 (seiscentos e noventa e um mil
setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), vencedora nos Lote
nº 01 e 02, e a empresa CONSTRUTORA J CARLA EIRELI, com valor global de
R$ 409.555,31 (quatrocentos e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e
trinta e um centavos), vencedora no Lote nº 03, por serem as menores propostas
e indica para adjudicação e homologação do objeto licitado as referidas empresas.
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