
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 

 

 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no artigo 43, 

VI, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 

HOMOLOGO o Procedimento Licitatório acima, em face do parecer exarado pela Pregoeira, 

Gislaine Aparecida da Silva, ratificada pela Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 001/2007, de 03 

de janeiro de 2017, nos termos do contido na Cláusula 4.1 do Edital, pelo critério MENOR PREÇO POR 

ITEM, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, destinados à Merenda Escolar 

da Rede de Ensino do Município de Catiguá, com entrega parcelada, de acordo com as especificações 

constantes do Anexo I - Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses, em favor das empresas: 

 

1) ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP, 

inscrita no CNPJ sob nº 05.955.160/0001-08, com sede na Rua Santa Cruz, nº 902, Centro – CEP 13.480-

041, na cidade de Limeira - SP, conforme a proposta apresentada e julgada vencedora nos itens na 

seguinte conformidade: Item 01, no valor total de R$ 47.970,00  e Item 26, no valor total de R$ 

18.480,00; perfazendo o valor total global de R$ 66.450,00 (sessenta e seis mil, quatrocentos e 

cinqüenta reais); 

 

2) DEMARQUES & ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, inscrita no 

CNPJ sob nº 55.107.445/0001-67, com sede na Rua Paraiso, nº 1116, Vila Tibério – CEP 14050-440, na 

cidade de Ribeirão Preto - SP, conforme a proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte 

conformidade: Item 09, no valor total de R$ 780,00; Item 10, no valor total de R$ 276,00; e Item 13, no 

valor total de R$ 1.332,00;  Item 20, no valor total de R$ 3.428,00; Item 23, no valor total de R$ 

19.104,00; Item 24, no valor total de R$ 639,00; perfazendo o valor total global de R$ 25.595,00 (vinte e 

cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais); 

 

3) PROTEC INFORMÁTICA OLÍMPIA - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 

61.130.340/0001-21, com sede na Avenida Waldemar Lopes Ferraz, nº 831, Centro – CEP 15.400-000, na 

cidade de Olimpia- SP, conforme a proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte 

conformidade: Item 08, no valor total de R$ 1.080,00; Item 11, no valor total de R$ 660,00; Item 15, no 

valor total de R$ 2.304,00; Item 17, no valor total de R$ 1.098,00; Item 18, no valor total de R$ 

2.034,00; e Item 19, no valor total de R$ 638,00; Item 22, no valor total de R$ 2.184,00 ; Item 28, no 

valor total de R$ 1.116,00;  Item 29, no valor total de R$ 376,20;  Item 30, no valor total de R$ 6.072,00; 

perfazendo o valor total global de R$ 17.562,20 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 

vinte centavos); 

 

4) RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME, inscrita no CNPJ sob nº 21.952.078/0001-86, 

com sede na Rua Nilo Peçanha, nº 217, Centro – CEP 19.700-000, na cidade de Paraguaçu Paulista- SP, 

conforme a proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte conformidade: Item 03, no 

valor total de R$ 4.170,00; Item 06, no valor total de R$ 4.500,00; Item 12, no valor total de R$ 410,40; 

Item 21, no valor total de R$ 6.324,00; Item 27, no valor total de R$ 1.782,00; perfazendo o valor total 

global de R$ 17.186,40 (dezessete mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta centavos); 

 

 



 

 

5) FELICIO LUCIANO E SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.813.484/0001-37, com 

sede na Rua Eugenio Ulian, nº 1167, Centro – CEP 15.880-000, na cidade de Tabapuã- SP, conforme a 

proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte conformidade: Item 02, no valor total de 

R$ 5.228,40; Item 04, no valor total de R$ 1.116,00; Item 05, no valor total de R$ 2.436,00; Item 14, no 

valor total de R$ 2.808,00; Item 16, no valor total de R$ 4.176,00; perfazendo o valor total global de R$ 

15.764,40 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos). 

 

 Os itens 07, 25 e 31, foram declarados fracassados. 

 

  Pelo presente, notifico o Licitante Adjudicado sobre o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 

assinatura do Contrato. 

 

À Secretaria Administrativa e à Comissão do Pregão para as providências sequenciais 

necessárias. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 12 de abril de 2017. 

 

 

 

 

 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

Prefeita Municipal 


