
terça-feira, 21 de junho de 2022  |  Ano VIII - Edição nº 00806 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 003

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
Tomada de Preço

TOMADA DE PREÇO N.º 002-2022 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

 
A Comissão Permanente de Licitação, após análise e julgamento das propostas de 

preços, em conformidade com a Lei n.º 8.666/1993 e nas disposições do Edital de Tomada de 
Preço nº 002-2022, tendo como objeto a contratação de empresa para construção de (03) três 
equipamentos comunitários com implantação da infraestrutura produtiva na cidade de Barra do 
Mendes, sendo praça de gastronomia tradicional oriental no Bairro da Queimada do Mendes; 
praça de artesanato e alimentação no bairro Centro; praça de floricultura e artigos religiosos no 
bairro Oscarino Campos, no município de Barra do Mendes, conforme Convênio nº 
2.426.00/2021, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional/CODEVASF e o 
município de Barra do Mendes-BA, decide classificar e declarar vencedora do certame em 
epígrafe a empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – EPP, 
CNPJ N° 27.469.108/0001-84. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote, no Valor 
de R$ 945.302,56 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis 
centavos). Barra do Mendes/BA, 17 de junho de 2022. Cleber da Silva Miranda - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇO N.º 002-2022. OBJETO: Contratação de empresa para 
construção de (03) três equipamentos comunitários com implantação da infraestrutura 
produtiva na cidade de Barra do Mendes, sendo praça de gastronomia tradicional oriental no 
Bairro da Queimada do Mendes; praça de artesanato e alimentação no bairro Centro; praça de 
floricultura e artigos religiosos no bairro Oscarino Campos,  no município de Barra do Mendes, 
conforme Convênio nº 2.426.00/2021, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento 
Regional/CODEVASF e o município de Barra do Mendes-BA. HOMOLOGO, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 002-
2022, adjudicando seu objeto à empresa SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTES LTDA – EPP, CNPJ N° 27.469.108/0001-84, vencedora, no valor global de R$ 
945.302,56 (novecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis 
centavos), determinando a sua convocação para a assinatura do contrato. Publique-se.  Barra 
do Mendes, 21 de Junho de 2022. ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA – PREFEITO 
MUNICIPAL. 

 
“EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º CTP-0201-2022” 

 
TOMADA DE PREÇOS n.º 002-2022, CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra 

do Mendes. CONTRATADA: SOUZA DOURADO CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – 
EPP, CNPJ N° 27.469.108/0001-84. OBJETO: contratação de empresa para construção de 
(03) três equipamentos comunitários com implantação da infraestrutura produtiva na cidade de 
Barra do Mendes, sendo praça de gastronomia tradicional oriental no Bairro da Queimada do 
Mendes; praça de artesanato e alimentação no bairro Centro; praça de floricultura e artigos 
religiosos no bairro Oscarino Campos,  no município de Barra do Mendes, conforme Convênio 
nº 2.426.00/2021, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional/CODEVASF e o 
município de Barra do Mendes-BA. VALOR: R$ 945.302,56 (novecentos e quarenta e cinco mil, 
trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos). PRAZO: 180 (dias). Barra do Mendes, 21 
de Junho de 2022. ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL. 
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