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mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE nº 012/2014

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Carta Con-
vite nº 012/2014, Objeto: obras na construção da garagem com oficina municipal de Tabocas do Brejo Velho. Homologa e Adjudica 
o resultado à empresa GALEGO EDIFICAÇÕES LTDA - ME – CNPJ nº 09.444.323/0001-49. Tabocas do Brejo Velho, 17 de Junho 
de 2014. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.                                         

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE nº 013/2014

A Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, após julgamento das propostas de preços da Licitação na modalidade Convite nº 
013/2014, tendo como objeto: Construção de duas praças publica no interior do Município e construção de um lavador para ambu-
lâncias do hospital e do SAMU desta Cidade, conforme descritos no anexo I do Edital. Homologa e Adjudica o resultado à empresa: 
CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME – CNPJ nº 07.291.114/0001-87, a qual foi à vencedora do certame com o valor global de 
R$ 43.204,48 (quarenta e três mil e duzentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), nas condições apresentadas. Tabocas do Brejo 
Velho - Bahia, 17 de Junho de 2014. Humberto Pereira da Silva – Prefeito.


