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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Modalidade: Pregão Presencial/Registro de Preços 008/2020, Processo Administrativo: 044/2020. 

Órgão Gerenciador: Município de Correntina, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 

14.221.741/0001-07. Vigência: 12 (doze) meses. Objeto: Registro de Preços para eventual e 

futura contratação de empresas para fornecimento de ferramentas, equipamentos e materiais de 

construção em geral, que serão destinados à manutenção das secretarias deste Município. 

Empresas: JZ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 06.175.074/0001-

45, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes I, II, III, IV, V, VI, VIII, 

IX, X, XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX e XXI, R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais), R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), R$ 

121.000,00 (cento e vinte e um mil reais), R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), R$ 338.999,45 

(trezentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), R$ 

80.999,96 (oitenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), R$ 

139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), R$ 

158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), R$ 811.499,98 (oitocentos e onze mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), R$ 69.498,56 (sessenta e nove mil, 

quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), R$ 13.100,00 (treze mil e cem 

reais), R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) e R$ 

85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), respectivamente, totalizando o valor de R$ 2.262.297,95 

(dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 

centavos) para os itens vencidos; e ABM CONSTRUTORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o 

nº 21.414.913/0001-24, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada nos lotes VII, 

XII, XIII, XVI, XX e XXII, com valores de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), 

R$ 194.096,91 (cento e noventa e quatro mil e noventa e seis reais e noventa e um centavos), R$ 

250.799,50 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), R$ 

6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), R$ 35.985,20 (trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e 

cinco reais e vinte centavos) e R$ 25.899,84 (vinte e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), respectivamente, totalizando o valor de R$ 580.381,45 (quinhentos e 

oitenta mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) para os itens vencidos, 

Valor Global estimado: R$ 2.842.679,40. Assinatura: 21/05/2020. Vigência: 12 (doze) meses. 

 


