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 073/2014 (Processo
Administrativo nº. 173/2014), destinado à AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA
AS CESTAS DE NATAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E FUSSOM, 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:
STELAMARIS BARBOSA PELLEGRINI, no valor total de R$ 26.304,96 (vinte e seis
mil, trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo o item 06, para
entrega conforme solicitado e pagamento em 15 (quinze) dias; ANDREIA
MARTINS DE ALMEIDA-ME, no valor total de R$ 4.571,20 (quatro mil,
quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), sendo os itens 01, 02, 03 e
05, para entrega e pagamento conforme edital; DENISE RIBEIRO DE MIRANDA
DE SOUZA ME, no valor total de R$ 14.453,44 (catorze mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), sendo os itens 07, 08, 09,
10, 11 e 12, para entrega conforme edital e pagamento em 05 dias úteis.
AIRTON ANTONIO FERFOGLIA CACONDE ME, no valor total de R$ 4.018,65
(quatro mil, dezoito reais e sessenta e cinco centavos), sendo o item 04, para
entrega conforme solicitado e pagamento em 15 dias. 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, 01 de dezembro de 2014.

Luciano de Almeida Semensato
Prefeito Municipal
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