30 de Julho de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGAPORÃ
AVISO DE RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS
CARTA CONVITE - PL-0001-21CC-PMI
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 173/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR ESCOPO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E REFORMA (COM
MATERIAIS E MÃO DE OBRA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IGAPORÃ-BAHIA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NO EDITAL.
A Comissão Permanente de Licitação, no uso de usas atribuições legais, informa que na sessão
do dia 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a Carta
Convite nº001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo para execução de serviços de
reparo, manutenção e reforma (materiais e mão de obra) das escolas municipais de Igaporã – Bahia.
Iniciada a sessão, a Comissão de Licitação registrou a presença de 03(três) empresas licitantes,
sendo elas: CONSTRUTORA SANTANA DE IGAPORÃ EIRELI - CNPJ: 27.090.833/0001-47, FM
LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 27.811.891/0001-12, JJRA ENGENHARIA E CONSULTORIA-ME - CNPJ: 41.860.185/0001-91. Na sessão foram recebidos os documentos de credenciamentos, estando todos em conformidade com o Edital e declarados credenciados com seus respectivos representantes, prosseguiu-se a sessão com a análise e conferência
dos documentos de habilitação, onde constatou-se que todos atenderam as exigências editalícias,
sendo declarados habilitados, em ato contínuo, realizou-se a abertura das propostas financeiras, e
registrando os seguintes valores:

Na oportunidade, o Presidente da CPL, informou que por se tratar de planilhas extensas e contendo termos técnicos, sendo necessário uma análise minuciosa e de forma técnica, deste modo, o
Presidente da CPL encerrou a sessão, informando da divulgação do resultado no Diário Oficial do
Município. Da análise técnica constatou-se que as planilhas apresentadas pelas 03(três) empresas
licitantes atenderam todas as exigências contidas no edital, bem como, não foi constatada nenhuma
irregularidade quanto aos valores apresentados. Desde forma, verificou-se que a empesa CONSTRUTORA SANTANA DE IGAPORÃ EIRELI apresentou o menor valor e atendeu as regularidades
exigidas no Edital, ficando declarada VENCEDORA do Certame, com valor global de R$316.398,54
(trezentos e dezesseis mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta quatro centavos). Igaporã
– Bahia, 30 de julho de 2021, Luís Carlos Neves Souza – Presidente da CPL.
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