Prefeitura Municipal de Monte Santo
1

Terça-feira • 29 de Setembro de 2020 • Ano X • Nº 2026
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Monte Santo publica:
• Resultado Final de Licitação Concorrência Pública Nº 001/2020.

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AXQBCESZOHQKDGG4IKAEWQ

Terça-feira
29 de Setembro de 2020
2 - Ano X - Nº 2026

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 0085/2020
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 001/2020
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 contrarrazões e
obedecidas todas as formalidades na licitação em epígrafe, que tem por objeto a
contratação de empresa para Prestação de serviços na reforma de escolas da
rede pública municipal de ensino no município de Monte Santo– Ba. Foram
classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 01: CONSTRUTORA
MAX FORTE LTDA EPP, valor global R$ 1.219.151,00 (um milhão duzentos e
dezenove mil cento e cinquenta e um reais); MOURA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, valor global R$ 1.253.776,94 (um milhão duzentos e cinquenta
e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos); NERGES
CONSTRUÇOES EIRELI, valor global R$ 1.267.377,35 (um milhão Duzentos e
sessenta e sete mil trezentos e setenta e sete reais); CONTRATTU´S SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, valor global de R$ 1.388.039,73 (um milhão
trezentos e oitenta e oito mil e trinta e nove reais e setenta e três centavos); ATLAS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, valor global R$ 1.412.885,09 (um
milhão quatrocentos e doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais nove centavos);
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, valor global R$
1.431.806,57 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e seis reais e
cinquenta e sete centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa MAX FORTE LTDA EPP, com
valor global R$ 1.219.151,00 (um milhão duzentos e dezenove mil cento e cinquenta
e um reais), vencedora no Lote nº 01, por ser a menor proposta e indica para
homologação e adjudicação do objeto licitado a referida empresa.
Foram classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 02: MOURA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, valor global R$ 1.083.257,01 (um milhão e
oitenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo); NERGES
CONSTRUÇOES EIRELI, valor global R$ 1.145.841,25 (um milhão cento e quarenta
e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos); CONTRATTU´S
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, valor global de R$
1.247.599,55 (um milhão duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e nove
reais e cinquenta e cinco centavos); ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
Praça Professor Salgado, 200 – Centro - Monte Santo/Ba
Telefone: (75) 3275-1124 – CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: AXQBCESZOHQKDGG4IKAEWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Monte Santo

Terça-feira
29 de Setembro de 2020
3 - Ano X - Nº 2026

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
_______________________________________________________________________
EIRELI, valor global R$ 1.273.513,99 (um milhão duzentos e setenta e três mil
quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa MOURA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, com valor global R$ 1.083.257,01 (um milhão e oitenta e três
mil duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo) , vencedora no Lote nº 02, por
ser a menor proposta e indica para homologação e adjudicação do objeto licitado a
referida empresa.
Foram classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 03: MOURA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, valor global R$ 944.278,95 (novecentos e
quarenta e quatro mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos);
CONTRATTU´S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, valor
global de R$ 1.109.167,89 (um milhão cento e nove mil cento e sessenta e sete reais
e oitenta e nove centavos); NERGES CONSTRUÇOES EIRELI, valor global R$
1.118.328,86 (um milhão cento e dezoito mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta e
seis centavos); ATLAS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, valor global R$
1.130.349,87 (um milhão cento e trinta mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta
e sete centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa MOURA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, com valor global R$ 944.278,95 (novecentos e quarenta e
quatro mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), vencedora no
Lote nº 03, por ser a menor proposta e indica para homologação e adjudicação do
objeto licitado a referida empresa.
Foram classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 04: MOURA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, valor global R$ 953.880,33 (novecentos e
cinquenta e três mil oitocentos e oitenta reais e trinta e três centavos); NERGES
CONSTRUÇOES EIRELI, valor global R$ 1.002.784,20 (um milhão e dois mil
setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos); CONTRATTU´S SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, valor global de R$ 1.108.988,33 (um milhão
cento e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos); ATLAS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, valor global R$ 1.128.856,62 (um
milhão cento e vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois
centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa MOURA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, com valor global R$ 953.880,33 (novecentos e cinquenta e três
mil oitocentos e oitenta reais e trinta e três centavos), vencedora no Lote nº 04, por
ser a menor proposta e indica para homologação e adjudicação do objeto licitado a
referida empresa.
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Foram classificadas as propostas de preço das empresas no LOTE 05: MOURA
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, valor global R$ 217.617,11 (duzentos e
dezessete mil seiscentos e dezessete reais e onze centavos); NERGES
CONSTRUÇOES EIRELI, valor global R$ 241.705,75 (duzentos e quarenta e um mil
setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos); CONTRATTU´S SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, valor global de R$ 261.585,36 (duzentos e
sessenta e um mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos); ATLAS
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, valor global R$ 266.284,36 (duzentos
e sessenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
Desse modo esta comissão DECLARA a empresa MOURA CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES EIRELI, com valor global R$ 217.617,11 (duzentos e dezessete mil
seiscentos e dezessete reais e onze centavos), vencedora no Lote nº 05, por ser a
menor proposta e indica para homologação e adjudicação do objeto licitado a referida
empresa.

Monte Santo/BA, 29 de setembro de 2020.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA
Presidente da comissão de licitação
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