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Nilo Peçanha

Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações do Município de Nilo PeçanhaBa., no uso de suas atribuições legais, declara FRACASSADO o certame, tendo em
vista o parecer técnico que procedeu as razões das análises das propostas das
empresas participantes da Tomada de Preços nº 006/2021, cujo objeto é a “seleção
de proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para
execução de serviços de construção do terminal fluvial na comunidade de Itiúca, no
município de Nilo Peçanha/Ba. (CR 1040186-78/2017)”, em razão da
desclassificação das propostas apresentadas pelas Empresas:
SPAC CONSTRUTORA LTDA: “Composição de encargos sociais não apresentou
valores praticados na vigência atual conforme tabela do estado da Bahia no site da
Caixa (SINAPI)”;
RC CONSTRUTORA LTDA: “Apresentou valor de INSS, sendo que a proposta é
desonerada”
MULTMAIS GESTÃO E TECNOLOGIA EIRELI: “Não apresentou encargos sociais”
SAGITÁRIO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA: “Pelo fato da empresa não
ser optante pelo simples nacional, não apresentou composição de encargos sociais
com valores praticados na vigência atual conforme tabela do estado da Bahia no site
da Caixa (SINAPI)”
NORTE SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI: “Não apresentou encargos
sociais”
Ficam notificados todos os participantes desta decisão na data da publicação.
Nilo Peçanha – BA., 26 de outubro de 2021
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