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AVISO DE RESULTADO DE DISPENSA Nº 015/2022 

 
 

MODALIDADE: DISPENSA Nº 015/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
A Câmara Municipal de Simões Filho/BA, através do seu Agente de Contratação, o Sr. Yuri Veloso Rosa e 
Almeida do Carmo, nomeado pela Portaria nº 188/2021, torna público para os interessados o resultado da 
abertura dos envelopes dos interessados na Dispensa nº 015/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de 
adequação de espaço físico para instalação de elevador no prédio da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. 
A empresa T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.183.839/0001-80, foi 
considerada APTA, pois apresentou toda a documentação de participação e planilhas em conformidade com 
os anexos e exigências do Termo de Referência, ofertando proposta no valor global de R$ 45.584,46 
(quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). A empresa 
CONSTRUTORA IRMÃOS ESPIRITO SANTO EIRELI, CNPJ: 05.023.570/0001-10, foi considerada 
INAPTA, pois deixou de apresentar a certidão de concordata e falência, conforme requerido na qualificação 
econômico-financeira e apresentou propostas sintética e analítica com legibilidade dificultada. A empresa 
PRISCILA MAIANE DE ALMEIDA RODRIGUES- ME, CNPJ: 40.413.087/0001-43, foi considerada 
INAPTA, pois deixou de apresentar atestado de capacidade técnica certificado pelo Conselho, neste caso, 
CREA/BA e de Certidão Pessoa Física junto ao Conselho e ainda se verificou a ausência de autenticação de 
documentos, conforme exigência no item 3.3.2 e de documentos comprobatórios de visita técnica ou pleno 
conhecimento do objeto. Esta mesma participante apresentou uma proposta comercial e um orçamento, 
além de uma curva ABC de insumos que não atendem as especificações do Termo de Referência e também 
não apresentou a Planilha Orçamentária Sintética, nem a Analítica, nem o Cronograma físico-financeiro e a 
composição BDI. Sem mais interessadas. Simões Filho/BA, 16 de novembro de 2022. Yuri Veloso Rosa e 
Almeida do Carmo – Agente de Contratação. 
 
 
 

 


