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CONVITE

Nº 012/2019 HOM.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Carta Convite  nº 012/2019

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho , após julgamento das propostas de preços da Licitação na
modalidade Carta Convite nº 012/2019, tendo como objeto: Contratação de empresa para execução das
seguintes obras: ITEM I - Construção de Academia da Terceira Idade ao Ar Livre no povoado de Poço do
Mato; ITEM II - Construção de Academia da Terceira Idade ao Ar Livre no povoado de Barra do Peixinho ;
ITEM III - Pavimentação em Paralelepípedos ao redor da Igreja no Povoado de Juazeiro; ITEM IV -
Pavimentação em Paralelepípedos, Rua complementar da Praça Municipal, na sede; ITEM V -
Pavimentação em Paralelepípedos na Rua México; ITEM VI – Pavimentação e Recuperação em
Paralelepípedos na Rua projetada 01- acesso ao Bairro Taboquinha e ITEM VII - Serviços de Melhorias de
Estradas Vicinais, em pontos críticos, entre a sede até o Distrito de Mariquita, no interior do Município,
conforme descritos no anexo I do Edital. Adjudica e Homologa o resultado às seguintes empresas:  REAL
CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.583.993/0001-53, sendo vencedora
do ITEM I no valor total de  R$ 45.437,53 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e
três centavos) e ITEM II  no valor total de  R$ 45.437,53 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e trinta e sete reais e
cinquenta e três centavos); CONSTRUTORA RODRIGUES ALVES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-
95, sendo vencedora do ITEM III no valor total de R$ 31.110,65 (trinta e um mil e cento e dez reais e sessenta e
cinco centavos), ITEM IV no valor total de R$ 33.004,30 (trinta e três mil e quatro reais e trinta centavos), ITEM V
no valor total de R$ 29.311,90 (vinte e nove mil e trezentos e onze reais e noventa centavos) e ITEM VI no valor
total de R$ 24.908,81(vinte e quatro mil e novecentos e oito reais e oitenta e um centavos), e a empresa
RODOFORTE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME , inscrita no CNPJ nº 17.332.037/0001-10 sendo
vencedora do ITEM VII no valor total de R$ 49.129,03 (quarenta e nove mil e cento e vinte enove reais e três
centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 03 de outubro de 2019. Humberto
Pereira da Silva – Prefeito.
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