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Camamu

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS REF. A TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU - BAHIA – Através da Presidente da Comissão
Permanente de Licitação no uso de suas atribuições legais torna público para conhecimento de
todos os interessados o RESULTADO FINAL da fase de Julgamento da Proposta de Preços
referente à Tomada de Preços acima especificada, cujo Objeto é a Contratação de empresa do
ramo para pavimentação de ruas no povoados da Tabela, município de Camamu – BA.
Visando atender o Contrato de Repasse OGU nº 857170/2017 / Operação 1041335-56 /
Programa Planejamento Urbano. Com o seguinte RESULTADO FINAL: Por atender a todos os
itens do edital referentes às propostas, foram CLASSIFICADAS, com fundamento na
orientação Técnica acostado nos autos do processo as seguintes empresas e seus respectivos
valores: VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI com valor de R$ 126.887,48 (cento e
vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete mil e quarenta e oito centavos), G13 SOLUÇÕES
INTEGRADAS EIRELI com valor de R$ 132.257,93 (cento e trinta e dois mil, duzentos e
cinqüenta e sete mil e noventa e três centavos), T&D CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E
TRANSPORTES LTDA com valor de R$ 138.785,23 (cento e trinta e oito mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) e L S SENA CONSTRUTORA EIRELI apresentou
com valor de R$ 153.004,28 (cento e cinqüenta e três mil, quatro reais e vinte e oito centavos).
A empresa VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI apresentou a proposta global com
o MENOR PREÇO em R$ 126.887,48 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e sete mil e
quarenta e oito centavos), após minuciosa análise, a mesma apresentou sua composição
atendendo a todos os itens do edital, caracterizando-se, portanto a VENCEDORA da Tomada
de Preços nº 002/2021. Após, proferido o julgamento, a Sra. Presidente determinou que fosse
procedida a devida publicação do resultado, estando os autos à disposição dos interessados
para vistas. Camamu - Bahia, em 26 de julho de 2021. Sayonara Cruz Mendes Passos –
Presidente da CPL
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