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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

CARTA CONVITE Nº.  005/2014 
 
 
 
Face às justificativas apresentadas pela Comissão Permanente de Licitação, fica 

HOMOLOGADO o resultado da Carta Convite nº 005/2014, objetivando a 

Contratação de Serviços de Engenharia para Executar a Reforma das Escolas 

Municipal Antônio Moreira, Domingo Bispo de Souza, Gustavo José Fernandes, 

Juscelino Kubistchek, José Benicio de Oliveira e Tomas Ramos de Oliveira do 

Município de Wanderley, à empresa: C.T.N. CONSTRUTORS LTDA EPP – 

CNPJ Nº. 16.071.664/0001-81, apresentou proposta de menor preço conforme 

segue: R$ 9.478,95 (nove mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e 

cinco centavos) para o lote 01, R$ 30.411,71 (trinta mil quatrocentos e onze reais 

e setenta e um centavos) para o lote 02, R$ 20.449,46 (vinte mil quatrocentos e 

quarenta e nove reis e quarenta e seis centavos) para o lote 03, R$ 37.907,42 

(trinta e sete mil novecentos e sete reais e quarenta e dois centavos) para o lote 

04, R$ 15.580,77 (quinze mil quinhentos e oitenta reais e setenta e sete 

centavos), para o lote 05, R$ 13.276,80 (treze mil duzentos e setenta ne sies reais 

e oitenta centavos) para o lote 06, R$ 15.126,39 (quinze mil cento e vinte e seis 

reais e trinta e nove centavos) para o lote 07. Wanderley - BA, 13 de junho de 

2014. 

 
 
 

JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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AVISO DE ADJUDICAÇÃO 
 

CARTA CONVITE Nº. 005/2014 
 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY, Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições legais e, atendendo o julgamento feito pela Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura em relação à Carta Convite nº. 005/2014 

decide ADJUDICAR o objeto da licitação que é a Contratação de Serviços de 

Engenharia para Executar a Reforma das Escolas Municipal Antônio Moreira, 

Domingo Bispo de Souza, Gustavo José Fernandes, Juscelino Kubistchek, José 

Benicio de Oliveira e Tomas Ramos de Oliveira do Município de Wanderley. à 

empresa: C.T.N. CONSTRUTORS LTDA EPP – CNPJ Nº. 16.071.664/0001-

81, apresentou proposta de menor preço conforme segue: R$ 9.478,95 (nove mil 

quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para o lote 01, R$ 

30.411,71 (trinta mil quatrocentos e onze reais e setenta e um centavos) para o 

lote 02, R$ 20.449,46 (vinte mil quatrocentos e quarenta e nove reis e quarenta e 

seis centavos) para o lote 03, R$ 37.907,42 (trinta e sete mil novecentos e sete 

reais e quarenta e dois centavos) para o lote 04, R$ 15.580,77 (quinze mil 

quinhentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), para o lote 05, R$ 13.276,80 

(treze mil duzentos e setenta ne sies reais e oitenta centavos) para o lote 06, R$ 

15.126,39 (quinze mil cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) para o 

lote 07. Wanderley (BA), 13 de junho de 2014. 
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