HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 31/2018

Fica homologado nos termos da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, com suas alterações
posteriores, Processo Licitatório 61/2018, Pregão Presencial 31/2018 de 21/06/2018, cuja
sessão e abertura de proposta realizaram-se no dia 05/07/2018, a abertura de documentação
foi realizada no mesmo dia, cujo objeto é a Aquisição de materiais de limpeza, descartáveis
e higiene para diversos setores da Prefeitura, conforme especificações constantes no Anexo
I do presente edital, sendo declaradas as empresas vencedoras da presente licitação a
seguir:
Com o valor total de R$ 16.877,65 (Dezesseis mil oitocentos e setenta e sete reais e
sessenta
e
cinco
centavos),
referente
aos
itens
11,12,16,27,28,29,31,32,33,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 e 50, o proponente Claudete
Reis Pereira Petroceli 15928805845, inscrita no CNPJ sob o nº 23.002.732/0001-16,
situada a Faz. São Pedro, 00 Bairro: Maracujá, CEP: 15.155-000 - na cidade de Jaci - SP;
Com o valor total de R$ 15.729,55 (Quinze mil setecentos e vinte e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), referente aos itens 5,6,8,13,24,36,37,52 e 53, o proponente
Maria Aparecida Tadea Garcia – Me, inscrita no CNPJ sob o nº 27.179.372/0001-83,
com sede na Av. Antonio Pedroso de Brarros, nº 337, Bairro: Centro, CEP: 15.860-00, na
cidade Ibirá – SP;
Com o valor total de R$ 9.842,60 (Nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta
centavos), referente aos itens 10,25 e 38, o proponente Grancasa Comercial Ltda,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.564.619/0001-00, com sede na Rua Egidio Nardin, nº 287 –
Est. N. S. Fátima, CEP: 15.062-051, na cidade de São Jose do Rio Preto – SP;
Com o valor total de R$ 15.480,44 (Quinze mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta
e quatro centavos), referente aos itens 1,2,3,4,7,9,14,15,17,18,19,20,21,22,23,26,30,34,35,39
e 51, o proponente SPA – Industria Quimica Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº
08.675.264/0001-57, com sede na Av. Borboleta, nº 180 – Distrito Industrial IV, CEP:
15.115-000, na cidade de Bady Bassitt – SP.
Prefeitura Municipal de Nova Aliança, 12 de Junho de 2018.

Augusto Donizetti Fajan
Prefeito Municipal

