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AVISO DE RESULTADO  

  

 A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX, torna público que Declarou Vencedora a 

empresa BMA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP, a licitação na modalidade Seleção Pública Presencial nº. 

0010/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

reparos gerais e requalificação de 02 LABORATÓRIOS: Laboratório de Metrologia (LABMETRO) e 

Laboratório de Usinagem Mecânica (USIMEC) ambos localizados no primeiro pavimento da Escola 

Politécnica e vinculados ao curso de Engenharia Mecânica da referida Instituição da Universidade 

Federal da Bahia, no Campus Universitário da Federação, mediante o regime de empreitada por preço 

unitário.  

Durante a sessão realizada em 16 de setembro de 2022 às 9h, na qual o presidente declarou 

provisoriamente vencedora a empresa BMA, a construtora E S SILVA EIRELI manifestou intenção em 

interpor recurso, apresentando como motivação erros na planilha orçamentária apresentada. Acolhida 

a intenção, o presidente informou que o prazo para apresentação do recurso é de apenas 03 dias úteis. 

Decorrido o prazo, não foram apresentadas as razões recursais, ensejando na preclusão do direito ao 

recurso. 

 Desta forma, o fornecedor: BMA CONSTTRUTORA EIRILLI – EPP, foi declarado vencedor com o custo 

estimado total da presente contratação é de R$ 116.904,35 (cento e dezesseis mil novecentos e quatro 

reais e trinta e cinco centavos). 

Salvador, 22 de setembro de 2022. 

  

 

 

Fabio Isensee de Souza  

Presidente da Comissão de Licitação   


