HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 23/2018

Fica homologado nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, com suas alterações
posteriores, Processo Licitatório 51/2018, Pregão Presencial 23/2018 de 17/05/2018, cuja
sessão e abertura de proposta realizaram-se no dia 04/06/2018, a abertura de documentação
foi realizada no dia mesmo dia, sendo declaradas as empresas vencedoras da presente
licitação, para Contratação de empresa, para o fornecimento de gêneros alimentícios
perecíveis, para suprimento da merenda escolar e de outros setores da Prefeitura Municipal
de Nova Aliança, com entrega parcelada, conforme condições e especificações constantes
no Anexo I do presente edital.
Com o valor total de R$ 172.414,00 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e quatorze
reais), referente aos itens 4,6,7,10,12,13,14,17,20 e 32, o proponente Frigoboi Comércio
de Carnes Ltda, CNPJ: 58.302.506/0001-35, situada à Rod Assis Chateaubriand km 176,
s/n, Zona Rural, na cidade de Guapiaçu - SP, CEP: 15.110.000;
Com o valor total de R$ 131.108,00 (cento e trinta e um mil cento e oito reais), referente
aos itens 1,8,9,15,16,31 e 33, o proponente Nutricionale Comercio De Alimentos Ltda,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º 08.528.442/0001-17, com sede na Rua Wilk Ferreira de
Souza, nº 251, Distrito. Industrial, Cep: 15.035-510, na cidade de São José do Rio Preto –
SP;
Com o valor total de R$ 157.330,00 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e trinta reais),
referente aos itens 2,5 e 30, o proponente Luciane Zanon de Freitas – Me, inscrita no
CNPJ/MF sob n.º 28.445.524/0001-05, com sede na Rua Joao Antonio de Freitas, nº 41,
Residencial Cristo Redentor, Cep: 15.220-000, na cidade de Mendonça – SP;
Com o valor total de R$ 113.176,00 (cento e treze mil cento e setenta e seis reais),
referente aos itens 11,18,19,21 a 29, o proponente Citry Sol Rio Preto Produtos
Alimentícios - Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.028.822/0001-80, com sede na Rua
Manoel Reverendo Vidal, nº 125, Jardim Alto Alegre, Cep: 15.054-415, na cidade de São
José do Rio Preto – SP .
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