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RESULTADO FINAL E ADJUDICAÇÃO DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL: 047-2021

O Município de Caém - BA, através da Pregoeira Oficial, torna público o RESULTADO FINAL
do PREGÃO PRESENCIAL: 047-2021, cujo objeto é o(a) Contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviço de fornecimento de Link de Internet, em atendimento às
demandas diárias das Secretarias e suas unidades do Município de Caém/Ba

Após findado todas as fases do processo, não sendo manifestado por nenhuma das empresas
participantes o uso do direito de impetrar recurso, foi(ram) CLASSIFICADA(s) a(s) proposta(s)
da(s) empresa(s): REX TELECON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA, ODAIR JACKSON LIBORIO SILVA ME, TEN
INTERNET LTDA, NETCOM PROVEDOR DE INTERNET E COMERCIO EIRELI, por
ter(em) atendido às exigências de classificação de propostas de preços previstas no edital.

A Pregoeira declara VENCEDORA(S) e ADJUDICA em favor da(s) empresa(s) conforme a
seguir: TEN INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ: 03.989.716/0001-51, vencedora do(s)
item(ns): 1 e 2, perfazendo o valor mensal estimado de R$ 6.206,60 (seis mil e
duzentos e seis reais e sessenta centavos),

Pregoeira Oficial
SIMONE SILVA ANDRADE

e valor global de R$ 74.479,20 (setenta e quatro

Caém - BA, 27 de Dezembro de 2021.

da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente do órgão público.
Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir

 
mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos).
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HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAÉM - BA, Estado da Bahia, através do seut atual Ordenador de
Despesa, no uso de suas atribuições do Art. 1º e 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de
17/07/2002, resolve HOMOLOGAR, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos em que se encontra o Processo Administrativo n.º 210/2021, modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 047-2021, cujo o objeto é o(a) Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviço de fornecimento de Link de Internet, em atendimento às
demandas diárias das Secretarias e suas unidades do Município de Caém/Ba  em favor
das empresas: TEN INTERNET LTDA, inscrita no CNPJ: 03.989.716/0001-51, declarada
vencedora do(s) item(ns): 1 e 2, com o valor mensal estimado de R$ 6.206,60 (seis mil e
duzentos e seis reais e sessenta centavos), e valor global de R$ 74.479,20 (setenta e

 com os trabalhos levados a efeito pela Pregoeira e sua equipe, proclamando satisfatória as propostas
classificadas, considerando as mais vantajosas para o Municipio de Caém - BA, pois as
licitantes vencedoras ofereceram os preços compatíveis com os praticados no mercado,
atendendo aos valores orçados pela administração, assim com exigências estabelecidas no
Edital.

Notifique-se as licitantes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços no
prazo indicado no Instrumento Convocatório, bem como do contrato a ser elaborado.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Caém - BA, 03 de Janeiro de 2022.

Prefeito Municipal
ARNALDO DE OLIVEIRA FILHO

CERTIDÃO
CERTIFICO que o TERMO DE HOMOLOGAÇÃO acima
mencionado foi afixado no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Caém - BA para conhecimento geral.

Caém - BA, 03 de Janeiro de 2022.
____________________________________________
Sec. de Administração e Planejamento

quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), tudo em conformidade
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