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Licitações

HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGACI, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando o
julgamento da Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 357 de 04 de setembro de 2019,
RESOLVE HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial SRP nº 17/2019,
classificando vencedoras do certame as Empresas:
a)
COMERCIAL DE PEÇAS E TRATORES LTDA – ME, situada na Rodovia AL 115, Km 01,
nº 06 – Bom Sucesso – Arapiraca – Alagoas. CEP: 57.309-005, inscrita no CNPJ sob o Nº 09.290.746/000151, vencedora dos lotes: II e IV, com um valor total de R$ 387.992,40 (trezentos e oitenta e sete mil
novecentos e noventa e dois reais e quarenta centavos);
b)
SATURNINO & ALMEIDA LTDA - EPP, situada na Rodovia AL 110 nº 1671 – Sala C –
Canafístula – Arapiraca – Alagoas. CEP: 57.302-045, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.329.559/0001-28,
vencedora dos lotes: I e III, com um valor total de R$ 311.994,60 (trezentos e onze mil novecentos e
noventa e quatro reais e sessenta centavos).
As empresas supracitadas são vencedoras da licitação para o registro de preços para eventual e futura
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em
veículos pesados que compõem a frota da Administração Pública Municipal com o fornecimento e troca de
todas e quaisquer peças, componentes e acessórios novos que se fizerem necessários para que os veículos
sejam mantidos em perfeitas condições de uso.
Igaci, 12 de setembro de 2019.
Oliveiro Torres Piancó
PREFEITO
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