TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Pedra Preta - MT, no uso de suas atribuições legais, regimentais e
com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o
que consta no Edital Tomada de Preço 003/2017-TP.
RESOLVE:
HOMOLOGAR: o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço n.º 003/2017, tipo menor
preço ofertado por lote, que tem por objeto a Contratação de Prestação de Serviços de Reformas e
Construção em Pontes de Madeiras, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras do
Município de Pedra Preta/MT. Conforme especificações determinadas no Edital Tomada de Preço nº
003/2017.
ADJUDICAR o objeto licitado da Empresa abaixo relacionada, vencedora do certame acima
mencionado.
Razão social: WDL CONSTRUTORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 04.490.599/0001- 40.
Valor da Proposta de sendo:
Lote 1: R$ 22.100,70 (vinte e dois mil, cem reais e setenta centavos);
Lote 2: R$ 65.111,80 (sessenta e cinco mil, cento e onde reais e oitenta centavos);
Lote 3: R$ 7.804,94 (sete mil, oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos);
Lote 4: R$ 11.321,82 (onze mil, trezentos e vinte e um reais, oitenta e dois centavos);
Lote 5: R$ 13.379,90 (treze mil reais, trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos);
Lote 6: R$ 16.585,86 (dezesseis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos);
Lote 7: R$ 33.449,75 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco
centavos);
Lote 8: R$ 44.901,53 (quarenta e quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta e três centavos).
Perfazendo o valor total de: R$ 214.656,30 (Duzentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta e seis
reais e trinta centavos)
Proceda - se a contratação da empresa: WDL CONSTRUTORA LTDA – ME.

Pedra Preta - MT, 28 de Novembro de 2017.
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