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Muquém do São Francisco

Homologações

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita Municipal de Muquém do São Francisco, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o procedimento
Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2022 em nome da empresa especificada abaixo como vencedora, por apresentar
proposta com os menores preços e condições totais para a contratação da empresa especializada em execução dos
serviços comuns de engenharia para os serviços de reformas e pequenas reparos nas escolas da rede pública
municipal e reformas e pequenos reparos nas unidades de saúde de Periperi e quilombo jatobá localidade deste
município de Muquém do São Francisco, Bahia. Conforme as especificações contidas no anexo I- termo de referência.
Para execução do objeto nos termos de classificação e Julgamento feito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio desta Prefeitura, à
vista das considerações expostas na “ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E JULGAMENTO”, pelo que,
após o transcurso do prazo recursal, lavre-se o competente instrumento de contrato, consoante os termos fixados no edital.

A empresa REIS ALVES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 40.992.443/0001-20, foi
vencedora após a rodada de lances, do LOTE 01, LOTE 02 e LOTE 03, totalizando o valor de R$
1.432.470,81 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e
um centavos).
Perfazendo o valor total da Licitação de 1.432.470,81 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos
e setenta reais e oitenta e um centavos).

Muquém do São Francisco, 27 de dezembro de 2021.
Gilmaria Rios Pereira Araújo
- PREFEITA -
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