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Prefeitura Municipal de America Dourada

ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA 
Av. Romão Gramacho, 15, Centro, CEP: 44.910-000  
Tel.: (74) 3692-2035 - CNPJ: 13.891.536/0001-96 

 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
A Prefeitura Municipal de América Dourada, através da Pregoeira, designada 
através da Portaria nº 010 de 04 de janeiro de 2021, torna público que realizou à 
licitação, na modalidade de Pregão Presencial, regida pela Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Licitação  na modalidade Pregão Presencial SRP nº 
014/2022 que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para 
aquisição de material de construção, para atender as necessidades das 
demandas das secretarias municipais do município de América Dourada/BA, 
conforme especificado no Anexo I do edital de licitação e mediante condições 
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 
8.666/93. A Pregoeira declarou vencedoras as empresas:  
FACILITA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ: 41.161.412/0001-90, com o valor global final no lote 01 de R$ 
285.500,00 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos reais).  
V C DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ: 29.314.425/0001-57, com o menor valor 
global final nos lotes de: R$ 154.032,00 (cento e cinquenta e quatro mil trinta e 
dois reais) no Lote 02; R$ 236.950,00 (duzentos e trinta e seis mil novecentos e 
cinquenta reais) no Lote 03; R$ 681.030,00 (seiscentos e oitenta e um mil trinta 
reais) no Lote 05 e R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais) no Lote 07 e 
R$ 665.000,00 (setenta e cinco mil reais) no Lote 08. 
O ESKINÃO DA COSNTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 41.102.830/0001-70, 
com o menor valor global final nos lotes de: R$ 399.999,99 (trezentos e noventa e 
nove mil novecentos e novena e nove reais e noventa e nove centavos) no Lote 04; 
R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais) no Lote 06 e R$ 1.579.999,98 
(hum milhão quinhentos e setenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos) no Lote 09. 
 
Totalizando um valor global de R$ 4.452.511,97 (quatro milhões quatrocentos e 
cinquenta e dois mil quinhentos e onze reais e noventa e sete centavos). 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
América Dourada, 03 de janeiro de 2023. 

 

 

Daniely Aragão Sousa 
PREGOEIRA 
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