PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tendo sido analisadas perante a Comissão de Licitação as três propostas
validas apresentadas ao CONVITE 065/2014 (Processo Administrativo nº. 157/2014),
destinado à AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS,
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, e considerando
que as formalidades e os preceitos legais foram obedecidos, levando-se em conta o
interesse público e o menor preço ofertado por item, HOMOLOGO E ADJUDICO todo o
certame e seu objeto para as empresas: TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, com
sede na Rua Ladislau Eugenio de Camargo, nº. 157, Sala 1, Vila São José, em Osasco - SP,
inscrita no CNPJ sob o n°. 13.661.976/0001-57, no valor total de R$ 32.284,00 (trinta e dois
mil, duzentos e oitenta e quatro reais), sendo os itens 02, 03, 05, 06 e 15, para entrega
conforme solicitação e pagamento em cinco dias uteis a contar da entrega; CLAUDINEI
MACHADO NOGUEIRA COMERCIO ME, com sede na Rua Lourenço Chicarolli, nº. 365, Bairro
Dom Bernardo José Mielle, em Ribeirão Preto – SP, inscrita no CNPJ sob o n°.
13.437.803/0001-50, no valor total de R$ 4.024,00 (quatro mil e vinte e quatro reais), sendo
os itens 10, 11, 12, 13 e 16, para entrega de 01 a 05 dias úteis e pagamento a vista, ficando
a mesma condicionada a regularização da pendência apontada na ata de abertura, ou seja,
apresentação da prova de regularidade relativa ao INSS, sem restrições, nos termos da Lei
complementar 123/06; GALLACIO MOTORES E AUTOPEÇAS EIRELI ME, com sede na Rua
Aurora, nº. 1149, Vila Tibério, em Ribeirão Preto – SP, inscrita no CNPJ sob o n°.
20.858.003/0001-78, no valor total de R$ 35.325,00 (trinta e cinco mil, trezentos e vinte e
cinco reais), sendo os itens 01, 04, 07, 08, 09 e 14, para entrega de 02 a 07 dias úteis e
pagamento a vista.. Assim, dou por encerrado o presente certame licitatório, ressalvando-se,
nos termos do artigo 115 da Lei 8666/93, a juntada de cópias de documentos ao mesmo,
referente à execução do contrato oriundo deste processo, bem como os pertinentes às
despesas, até seu cumprimento final.

Prefeitura da Estância Climática de Caconde, 02 de outubro de 2014.

Luciano de Almeida Semensato
Prefeito Municipal
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