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Licitação

PARECER DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2022-CPL/PMB

Ao décimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois,
na sede da Prefeitura Municipal de Bacabal, deu-se início
através da Comissão Permanente de Licitação,  instituída
pela  Portaria  n°  072  de  17  de  março  de  2022,  a
Concorrência Pública N° 004/2022. Participou a seguinte
empresa:  W  A  S  EMPREENDIMENTOS  E  SERVICOS
EIRELI.  Na  fase  de  habilitação  ficou  HABILITADA  a
seguinte  empresa  W  A  S  EMPREENDIMENTOS  E
SERVICOS EIRELI, por ter atendido a todas as condições
estabelecidas no Edital. Diante do resultado o Presidente
da  Comissão  prosseguiu  para  abertura  do  envelope  de
proposta da empresa habilitada. Na fase de propostas foi
aberto pela Comissão o envelope de proposta da empresa
habilitada  tendo  como  resultado  o  seguinte:  W  A  S

EMPREENDIMENTOS  E  SERVICOS  EIRELI,  apresentou
proposta  com  o  valor  global  de  R$  2.785.643,11  (dois
milhões  setecentos  e  oitenta  e  cinco  mil  seiscentos  e
quarenta e três reais e onze centavos), sendo o Lote 1 no
valor de R$ 906.542,76 (novecentos e seis mil quinhentos e
quarenta e dois reais e setentas e seis centavos); Lote 2 no
valor de R$ 945.398,10 (novecentos e quarenta e cinco mil
trezentos e noventa e oito reais e dez centavos); e, Lote 3
no valor de R$ 933.702,25 (novecentos e trinta e três mil
setecentos e dois reais e vinte e cinco centavos). Diante do
exposto  a  Comissão  então  dá  o  seguinte  resultado  do
julgamento  das  propostas,  conforme  segue:  W  A  S
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI sob CNPJ nº
26.189.635/0001-72,  sagrou-se  vencedora  com  o  valor
global  de  R$  2.785.643,11  (dois  milhões  setecentos  e
oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e onze
centavos),  sendo  o  Lote  1  no  valor  de  R$  906.542,76
(novecentos e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e
setentas e seis centavos); Lote 2 no valor de R$ 945.398,10
(novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e noventa e
oito  reais  e  dez  centavos);  e,  Lote  3  no  valor  de  R$
933.702,25 (novecentos e trinta e três mil setecentos e dois
reais e vinte e cinco centavos). Sendo assim a Comissão
declara  VENCEDORA  do  certame  a  empresa  W  A  S
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI sob CNPJ nº
26.189.635/0001-72  por  estar  em  conformidade  com  a
legislação em vigor e com as condições estabelecidas no
Edital.  Bacabal  –  MA,  10  de  outubro  de  2022,  ALAN
AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

Código identificador:
905fbfcec4aa7e745513facf2742f8efc9cd5987ed729da888346cdbd8c6babd4eb1
dbd0dbf9b7d78e670186d5348fc6571be7071f69ad8b9595f138f5d0bd7b

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2022-CPL/PMB

Após  analisar  as  Propostas  de  Preços  da  Licitação  na
modalidade Concorrência Pública nº 004/2022, objetivando
o Registro de Preços para eventual(is) Contratação(ões) de
Empresa  Especializada  na  Execução  dos  Serviços  de
Otimização dos pontos de Iluminação Pública do município
de Bacabal, Estado do Maranhão, e em conformidade com o
anexo I do edital do mesmo, a Comissão Permanente de
Licitação – CPL no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas tendo em vista o resultado apresentado no
Processo Licitatório supracitado, ADJUDICA o objeto acima
à  empresa:  W  A  S  EMPREENDIMENTOS  E  SERVICOS
EIRELI inscrita sob CNPJ n.º 26.189.635/0001-72, sediada
na  Rua  das  Palmeiras  Nº  07  –  Quadra  78  -  Jardim
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Renascença, município de São Luís, Estado do Maranhão,
tendo como representante legal o Sr. WENDERSON ALVES
SANTOS  DAS  MERCES,  portador  do  CPF  sob  n.º
807.283.593-91  e  Carteira  de  Identidade  sob  o  n.º
0000720556970 SESP/MA, por estar em conformidade com
a legislação em vigor e com as condições editalícias, e ter
apresentado os menores preços por lote, sendo o Lote 1 no
valor de R$ 906.542,76 (novecentos e seis mil quinhentos e
quarenta e dois reais e setentas e seis centavos); Lote 2 no
valor de R$ 945.398,10 (novecentos e quarenta e cinco mil
trezentos e noventa e oito reais e dez centavos); e, Lote 3
no valor de R$ 933.702,25 (novecentos e trinta e três mil
setecentos  e  dois  reais  e  vinte  e  cinco  centavos),
perfazendo  um  total  global  de  R$  2.785.643,11  (dois
milhões  setecentos  e  oitenta  e  cinco  mil  seiscentos  e
quarenta  e  três  reais  e  onze  centavos).  Faça-se  então
análise  e  parecer  da  Assessoria  Jurídica  para  que  o
processo seja homologado. Bacabal/MA, 10 de outubro de
2022.  ALAN  AMORIM  NASCIMENTO.  Presidente  da
CPL/PMB.
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