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PÁGINA CERTIFICADA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal De Vitória Da Conquista – CMVC, tendo em vista a 
realização do Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº. 001/2022, referente ao 
processo licitatório nº. 021/2022, que se trata da contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma na sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, 
após constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

Em conformidade com a ata datada de 13 de outubro de 2022:
CONSIDERANDO que a proposta está em conformidade com os preços praticados no mer-

cado;
CONSIDERANDO o teor do Parecer Final da PROJUR, que opina no sentido da continua-

ção dos atos do certame e que deve ser considerado como parte integrante deste termo;
CONSIDERANDO a premente necessidade do objeto do certame por parte da Câmara 

Municipal e, ainda, a supremacia e indisponibilidade do interesse público;
RESOLVE: 
• ADJUDICAR o objeto do processo licitatório de nº 021/2022, Tomada de Preços 

001/2022, à licitante a seguir:

EMPRESA P C MELHOR LTDA.
CNPJ: 40.567.546/0001-43
Valor global de R$ 315.264,96 (trezentos e quinze mil, duzentos e sessenta e quatro reais 

e noventa e seis centavos), conforme especificações contidas no edital de licitação e seus 
anexos.

• HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente a processo licitatório de nº 
021/2022, Tomada de Preços 001/2022, para contratação de empresa de engenharia para 
execução da obra de reforma na sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

Vitória da Conquista/BA, 18 de outubro de 2022.

Luis Carlos Batista Oliveira
Presidente 

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 017/2022

CONTRATANTE:CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, ESTADO DA 
BAHIA, inscrita no CNPJ sob Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, 
Centro, Vitória da Conquista - Bahia. 

CONTRATADA: P C MELHOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. 
Luiz Tarquinio Pontes, Nº 2578, Edif. V. Master Empresarial Sala 811, Bairro Buraquinho, Lauro 
De Freitas - BA, inscrita no CNPJ sob n.º 40.567.546/0001-43.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma na 
sede da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.9.0.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica

VALOR CONTRATUAL: R$ 315.264,96 (trezentos e quinze mil, duzentos e sessenta e qua-
tro reais e noventa e seis centavos).

VIGÊNCIA: 18 de outubro de 2022 a 16 de janeiro de 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 021/2022: TOMADA DE PREÇOS 001/2022
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93.

Vitória da Conquista, 18 de outubro de 2022.

Luis Carlos Batista 
Presidente

Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

18 de outubro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

RESULTADO DE JULGAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Processo Licitatório Nº 021/2022
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma na sede 

da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - CMVC, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no edital e em seus anexos.

A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento das propostas 
comerciais da licitação em epígrafe.

Após análise efetuada pela Comissão de Licitação foi declarada vencedora do certame a 
empresa P C MELHOR LTDA que ofertou o valor global de R$ 315.264,96 (trezentos e quinze mil, 
duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Vitória da Conquista, 17 de outubro de 2022.

Gleide Cajaíba Oliveira
Presidente

Comissão Permanente de Licitação


