
            PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2019 – JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO

A Comissão Municipal de Licitações após julgamento das propostas apresentadas pelas
empresas  D.  C.  A.  DE  SOUZA,  HIDROAR  CONSTRUÇÃO  E  SERVIÇOS  EIRELI  e  ND
CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS  LTDA,   referentes  à  Tomada   nº  10/2019,  cujo  objeto  é  a
contratação das obras de reforma do prédio do Centro de Convivência Infantil “Professora Delfina
Trazzi  Bertolini”,  localizada  no  Conjunto  Habitacional  Maria  Elena  Pereira  Bertolini  –
Pederneiras/SP, proferiu a seguinte decisão:

Fica classificada em 1º (primeiro) lugar a proposta da empresa D. C. A. DE SOUZA, pelo
valor total de R$ 268.594,79 (duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais
e setenta e nove centavos); em 2º (segundo) lugar a proposta da empresa ND CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, pelo valor total de R$ 298.292,06 (duzentos e noventa e oito mil, duzentos e
noventa e dois reais e seis centavos) e em 3º (terceiro) lugar a proposta da empresa HIDROAR
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, pelo valor total de R$ 317.007,78 (trezentos e dezessete
mil, sete reais e setenta e oito centavos). 

A vista do resultado apresentado, esta Comissão houve por bem ADJUDICAR a proposta
da empresa D. C. A. DE SOUZA, pelo valor total de R$ 268.594,79 (duzentos e sessenta e oito
mil,  quinhentos e  noventa  e  quatro  reais  e  setenta  e  nove centavos);  com todas as demais
condições conforme o edital e tendo em vista, ainda, que o preço apresentado está de acordo com
o Anexo III do edital.

Pederneiras, 21 de novembro de 2019.
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