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RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2021 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 12/2021 

 
 
  
 

 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE BAEPENDI (MG); Contratado: EL SHADAY 
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ: 37.223.380/0001-33, situada à Rua João Espírito Santo 
Vilhena, nº. 89 – Centro – complemento casa “A”, na cidade de Jesuânia – MG. Objeto: 

a execução de obras e serviços de engenharia destinados a contratação de empresa 
especializada no ramo de engenharia para execução das seguintes obras e serviços de 
reformas a serem realizados no prédio da Câmara Municipal de Baependi-MG: 
Reforma do telhado, sendo necessário o nivelamento das paredes; Troca dos pisos de 
todo o pavimento; Substituição dos basculantes dos banheiros destinados ao uso do 
público, por dutos de ventilação mecânica; Troca dos azulejos dos banheiros destinado 
ao uso do público; Substituição do forro de PVC dos pavimentos, por forro de gesso; 
Substituição das luminárias de todo o pavimento; Substituição de cabos elétricos 
danificados; Pintura de todo o prédio. O prédio da Câmara Municipal de Baependi 
localiza-se na Pça Laércio Nogueira Cobra, nº. 05, 2º.  andar, centro, Baependi (MG), 
tudo em conformidade com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), bem como as especificações detalhadas nos projetos, planilhas, 
memorial descritivo e demais minúcias constantes deste edital e seus anexos, no valor 
de R$ 169.000,00 (Cento e sessenta e nove mil reais), a serem pagos em 05 (Cinco) 
parcelas, conforme relatório do engenheiro que acompanhará a obra, realizará as 
medições mensais, atestando a execução das obras e sua etapa de execução. 
Processo Licitatório nº. 18/2021, Tomada de Preço nº. 01/2021, Contrato nº. 12/2021. 
Dotação orçamentária: 01.031.0001.1.003 – Construção do Prédio da Câmara 
Municipal – 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações. 


