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Riachão das Neves

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 60/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2019
RESULTADO DE PROCESSO - RETIFICAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Riachão das Neves (BA), no uso de suas atribuições legais e
considerando a regularidade do Processo acima, comunica aos interessados e À população em
geral o resultado do Processo acima identificado, a saber: Finalidade do Processo: contratação
de empresa para fornecimento de material betuminoso, areia, brita e serviço de tapa buracos,
de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência; Licitante
Vencedor: DIVISA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 06.217.620/0001-63; Valor do item 01: R$
333.526,68 (trezentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e oito
centavos), Valor do item 02 R$ 93.428,36 (noventa e três mil quatrocentos e vinte e oito reais e
trinta e seis centavos), Valor do item 03 R$ 59.367,75 (cinquenta e nove mil trezentos e
sessenta sete e setenta e cinco centavos), Valor do item 04 R$ 280.244,64 (duzentos e oitenta
mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), Valor do item 05 R$
23.141,85 (vinte e três mil cento e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), Valor do
item 06 R$ 9.842,74 (nove mil e oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro
centavos), Item 07 R$ 13.843,24 (treze mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e quatro
centavos), Item 08 R$ 8.532,24 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e quatro
centavos), Item 09 R$ 1.213,43 (um mil duzentos e treze reais e quarenta e três centavos);
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários, Transferência de Convênios – Outros. Nestes termos
adjudico o objeto do presente processo a licitante vencedora identificada acima.

Riachão das Neves (BA), 31 de maio de 2019.

FELIPE SMITH SANTOS CRISÓSTOMO
Pregoeiro
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