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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 – PMP/SEMED 

 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE DE 

ENSINO NO MUNICÍPIO DE PRAINHA. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, em cumprimento ao subitem 14.3, 

do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017–PMP/SEMED e ao artigo 43, inciso VI, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, estando atendido o critério de julgamento fixado pelo Edital do Pregão 

Presencial Nº 001/2017-PMP/SEMED e legislação, confirmo o julgamento para homologar a presente 

licitação na modalidade de Pregão Presencial, tendo em vista o preço apresentado, ratifico como 

vencedoras deste certame as empresas: C W ALMEIDA - ME, como vencedora do certame nos itens 01, 

06, 08, 09, 11, 16, 18, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33 e 46 totalizando o valor de R$ 1.418.763,00 (Hum milhão, 

quatrocentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e três reais), a empresa ALVES & CORREA LTDA - 

ME, como vencedora do certame nos itens 017, 20 e 36, totalizando o valor de R$ 210.076,20 (Duzentos e 

dez mil, setenta e seis reais e vinte centavos), a empresa V. DE LIMA DOS SANTOS & CIA. LTDA-

ME, como vencedora do certame nos itens 38 e 39, totalizando o valor de R$-61.100,00 (Sessenta e um mil 

e cem reais), a empresa M P S COLARES & CIA LTDA, como vencedora do certame nos itens 02, 07, 

22 e 24, totalizando o valor de R$ 159.445,00 (Cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e 

cinco reais), a empresa DISTRIBUIDORA BELA VISTA PLACAS LTDA-ME, como vencedora do 

certame nos itens 04, 21, 30, 34 e 37, totalizando o valor de R$ 116.350,00 (Cento e dezesseis mil, 

trezentos e cinquenta reais), a empresa TRIADE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, como 

vencedora do certame nos itens 03, 12, 28 e 35, totalizando o valor de R$ 145.463,00 (Cento e quarenta e 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais), a empresa BRANCO & CORREA LTDA-ME, como 

vencedora do certame nos itens 05, 10, 13, 14, 15, 23, 26, 41, 42, 43, 44 e 45, totalizando o valor de R$-

138.151,80 (cento e trinta e oito mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos), e a empresa JOÃO 

FAGUNDES RODRIGUES NETO- ME, como vencedor do certame no item 40, totalizando o valor de 

R$-150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) perfazendo o valor global de R$ 2.399.349,50 (dois milhões 

trezentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme se 

infere no mapa de apuração e termo de adjudicação, atendendo as exigências do Pregão Presencial Nº 

001/2017–PMP/SEMED.  

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

 

DAVI XAVIER DE MORAES  

Prefeito Municipal 


		2017-10-12T11:40:31-0300


		2017-10-12T11:41:01-0300




