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quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

Prefeitura Municipal Dumont-SP

LICITAÇÃO

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2019
A Prefeitura Municipal de Dumont, Estado de São Paulo, por intermédio da COPEL - Comissão Permanente de
Licitações TORNA PÚBLICO a quem possa interessar que em razão do julgamento das propostas apresentadas na
Tomada de Preços nº. 007/2019, destinada a contratação de empresa especializada para Recuperação, Dragagem
das Lagoas e Fechamento de toda a área da ETE “Estação de Tratamento de Esgoto” da cidade, compreendendo o
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, comunica que o seu objeto foi julgado em favor da
empresa GUILHERME BONFATTI BOTA - ME, a qual foi declarada vencedora do certame, por ter apresentado a
menor proposta no valor global de R$ 726.617,80 (setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e dezessete reais e
oitenta centavos), em conformidade com as regras previstas em edital.
Assim, decorrendo “in albis” o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis a que alude o artigo 109, da Lei Federal
8.666/93, fica considerado HOMOLOGADO o presente processo licitatório, bem como ADJUDICADO o seu objeto
em favor da licitante vencedora, o que se dará por meio de despacho interno proferido nos autos, ficando ainda
convocada a empresa vencedora para comparecer nesta Prefeitura para tratar da assinatura do contrato.
Para que ninguém venha alegar ignorância, vai o presente desde já afixado no Paço Municipal local de costume,
bem como publicado no DOE-SP e D.O.M.
Dumont/SP, aos 16 de dezembro de 2019.
PAULO ENRIQUE FERREIRA
- Presidente da COPEL -
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