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CONVITE

Nº 015/2019 HOM.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Carta Convite  nº 015/2019

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho , após julgamento das propostas de preços da Licitação na
modalidade Carta Convite nº 015/2019, tendo como objeto: Contratação de empresas para execução das
seguintes obras: Construção de 01 (uma) Praça no Setor Aeroporto; Serviços de Ampliação da Iluminação
Pública da Rua Getúlio Vargas; Serviços de Reforma do Cemitério Municipal; Serviços de Reforma do
Prédio Sede da Prefeitura e Serviços de Reforma da Garagem Municipal do Município, conforme descritos
no anexo I do Edital. Adjudica e Homologa o resultado às seguintes empresas:  CONSTRUTORA SOUZA &
TORRES SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 30.103.984/0001-05, sendo vencedora do ITEM I no valor
total de R$ 233.090,11  (duzentos e trinta e três mil e noventa reais e onze centavos); CONSTRUTORA
RODRIGUES ALVES LTDA,  Inscrita no CNPJ nº 14.806.392/0001-95, sendo vencedora dos Itens: ITEM II  no
valor total de R$ 29.705,24 (vinte e nove mil e setecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) e ITEM V no
valor total de R$ 15.206,70 (quinze mil duzentos e seis reais e setenta centavos) ; LAURI CONSTRUTORA
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.748.373/0001-07, sendo vencedora do ITEM III no valor total de R$
19.574,69 (dezenove mil e quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e a REAL
CONSTRUÇÕES OBRAS E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ nº 29.583.993/0001-53, sendo vencedora do
ITEM IV no valor total de R$ 17.586,42 (dezessete mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois
centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo Velho - Bahia, 05 de dezembro de 2019. Humberto
Pereira da Silva – Prefeito.
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