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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. 002/2022 em nome da empresa especificada abaixo como vencedora, por apresentar
proposta com os menores preços e condições totais para a Contração empresa especializada na prestação dos

serviços de mão de obra de atividade meio, normatizado pela instrução normativa nº. 002/2018 do TCM-Ba,
para atender as necessidades do Município de Muquém do São Francisco e secretarias municipais, de
acordo com o anexo I e VI do Edital. 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 “DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR”, em razão de julgamento de Recurso
Administrativo manejado por inabilitação, a Autoridade Superior manteve a decisão da Pregoeira e sua equipe, para tornar
vencedora do certame e seja lavrado o competente instrumento de contrato, em conformidade com os termos fixados no
edital, com a empresa:

- REIS ALVES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 40.992.443/0001-20, foi considerada habilitada em
razão de outra empresa licitante ter sido inabilitada no certame, totalizando o valor de R$ 4.429.906,00 (quatro
milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e novecentos e seis reais).

Muquém do São Francisco, 12 de janeiro de 2022.
Gilmaria Rios Pereira Araújo
- PREFEITA -
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