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Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco publica:
• Homologação Tomada de Preços Nº. 001/2022-PMMSF – Objeto:
Eventual contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para construção de 03 (três) estrutura para base de caixa
d`água, em concreto armado, com altura de 10 metros com caixa d`água
de 20 mil litros, ambos localizados na zona rural deste município.
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Muquém do São Francisco

Homologações

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeita Municipal de Muquém do São Francisco, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o
procedimento Licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022-PMMSF em nome da empresa especificada abaixo
como vencedoras, por apresentar proposta com os menores preços e condições totais para a Eventual
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 03 (três) estrutura
para base de caixa d`água, em concreto armado, com altura de 10 metros com caixa d`água de 20 mil
litros, ambos localizados na zona rural deste município, sob o regime de empreitada por preço global por
lote, respeitando o projeto básico, os quantitativos, as especificações complementares, plano de trabalho
e demais normas de execução, todos aprovados pela administração. 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, com as empresas:
- REIS E ALVES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 40992443/0001-20 vencedora do lote 01 (preço
global) totalizando o valor de R$ 133.384,32 (cento e trinta e três mil e trezentos e oitenta e quatro reais e
trinta e dois centavos).

Muquém do São Francisco, 16 de maio de 2022.
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