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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.235.899/0001-36
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA – Através do Presidente da Comissão
Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais torna público para conhecimento de
todos os interessados o RESULTADO da fase de Julgamento das Propostas de Preços
referente à Tomada de Preços acima especificada, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DO RAMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO
BOMFIM (ENTRONCAMENTO E OROBÓ), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VALENÇA –
BAHIA. Com o seguinte RESULTADO: Por atender a todos os itens do edital referentes às
propostas, foram CLASSIFICADAS, com fundamento no Parecer Técnicoacostado nos autos
do processo as seguintes empresas e seus respectivos valores:VIRTUS CONSTRUÇÕES E
TRANSPORTES – LTDA com valor de R$ 352.802,04 (trezentos e cinquenta e dois mil
oitocentos e dois reais e quatro centavos) eRC CONSTRUTORA LTDA com valor de R$
398.081,61 (trezentos e noventa e oito mil oitenta e um reais e sessenta e um centavos) e por
desatender a itens do edital referentes às propostas, foram DESCLASSIFICADAS, com
fundamento no Parecer Técnico acostado nos autos do processo as seguintes empresas e
seus respectivos valores: WAY EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA com valor de R$
353.094,74 (trezentos e cinquenta e três mil noventa e quatro reais e setenta e quatro
centavos); RAMOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI com valor de R$ 397.823,81 (trezentos
e noventa e sete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) e PEIXOTO
MONTEIRO ENGENHRIA LTDA com valor de R$ 399.789,28 (trezentos e noventa e nove mil
setecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos). A empresa VIRTUS
CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES – LTDA apresentou a proposta global com o MENOR
PREÇO em R$ 352.802,04 (trezentos e cinquenta e dois mil oitocentos e dois reais e quatro
centavos), após minucioso análise, a mesma apresentou sua composição atendendo a todos
os itens do edital, caracterizando-se, portanto a VENCEDORA da Tomada de Preços nº
012/2020. Após proferido o julgamento, o Sr. Presidente determinou que fosse procedida a
devida publicação do resultado, com a intimação das licitantes na forma do subitem 7.1 do
Edital, ficando, após a publicação, aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis
razões e contrarrazões, conforme Art. 109, I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, estando os autos à
disposição dos interessados para vistas. Valença - Bahia, em 09 de junho de 2020. Diego
Anselmo Passos Santos Mendes – Presidente da CPL
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