PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU
Rua Dezenove de Março, 480 – CNPJ 46.634.176/0001-04
FONE (14) 3766 9022- FAX (14) 3766 9025
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 84/17
PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/17
Não havendo manifestação de recurso em conformidade com o artigo
4º, inciso 20, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem a efetivação de
qualquer ato, e, de posse dos documentos que compõem o processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 43/17, Processo nº 84/17, e após a manifestação
da Comissão Municipal de Licitações, através da Ata de julgamento respectiva,
HOMOLOGO o Procedimento realizado, classificando o participante, conforme
abaixo:
POSTUBOS IND E COM DE PECAS DE CONCRETO, inscrita no CNPJ sob
nº44.716.652/0001-00, com o valor de R$ 67.102,50 (sessenta e sete mil , cento
e dois reais e cinqüenta centavos ) - Item: 14, 15, 16, 18,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS menor preço por
item, para aquisição e fornecimento de materiais de construção,de acordo com
a necessidade da Prefeitura, pelo período de 06 (seis) meses, conforme as
especificações e quantidades constantes da Relação dos Itens da Licitação e Termo
de Referência e (anexo), do presente edital.
MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, 11.598.326./0001-89,
inscrita no CNPJ sob nº 11.598.326/0001-89,com o valor de R$ 170.570,50
(cento e setenta mil , quinhentos e setenta reais e cinqüenta centavos ) - Item: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17. A presente licitação tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS menor preço por item, para aquisição e fornecimento
de materiais de construção,de acordo com a necessidade da Prefeitura, pelo
período de 06 (seis) meses, conforme as especificações e quantidades constantes da
Relação dos Itens da Licitação e Termo de Referência e (anexo), do presente
edital.

Arandu, 30 de outubro de 2017.

LUIZ CARLOS DA COSTA
Prefeito Municipal

