
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 01/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 

 

 

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 

028/2007, de 25 de setembro de 2007, nos termos do contido na Cláusula 4.1 do Edital, pelo critério 

MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto a aquisição de 55.000 litros de Gasolina Comum; 

106.000 litros de Etanol Hidratado, 102.000 litros de Diesel B S-500 e 88.000 litros de Diesel S-10, 

para abastecimento da frota municipal, através de bombas de abastecimento em posto de combustíveis 

localizados no município de Catiguá - SP, para o período de 12 (doze) meses, em favor das empresas: 

 

1) Magalhães & Oliveira Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 01.484.087/0001-82, com sede 

na Avenida Manoel Simeão Rodrigues, nº 417, Centro – CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá - SP, 

conforme a proposta apresentada e julgada vencedora nos itens na seguinte conformidade: 01 – 55.000 

litros de Gasolina Comum, no valor unitário de R$ 3,70, no valor total de R$ 203.500,00 ; 4 – 88.000 

litros de Diesel S-10, no valor unitário de R$ 3,14, no valor total de R$ 276.320,00 , perfazendo o valor 

total global de R$ 479,820,00 (quatrocentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte reais); 

 

1) Boaventura & Almagro Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 08.173.575/0001-18, com 

sede na Avenida José Zancaner, nº 717, São Sebastião – CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá - SP, 

conforme a proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte conformidade: 02 – 106.000 

litros de Etanol Hidratado, no valor unitário de R$ 2,70, no valor total de R$ 286,200,00;  03 – 102.000 

litros de Diesel B S-500, no valor unitário de R$ 2,93, no valor total de R$ 298.860,00, perfazendo o 

valor total global de R$ 585.060,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil e sessenta reais); 

 

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 seqüenciais 

necessárias. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 16 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

Prefeita Municipal 


