
 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 

 

 

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 gêneros alimentícios perecíveis, destinados ao Programa 

Viva Leite e à Merenda Escolar da Rede de Ensino do Município de Catiguá, com entrega parcelada, de 

acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, para o período de 12 (doze) meses, em 

favor das empresas: 

 

1) CRISTINA RODRIGUES VALEJO - ME, inscrita no CNPJ sob nº 72.673.676/0001-57, 

com sede na Avenida José Zancaner, nº 140, Centro – CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá - SP, 

conforme a proposta apresentada e julgada vencedora nos itens na seguinte conformidade: Item 05, no 

valor total de R$ 60.900,00; Item 07, no valor total de R$ 90.650,00; e Item 09, no valor total de R$ 

28.950,00; perfazendo o valor total global de R$ 180.500,00 (cento e oitenta mil e quinhentos reais); 

 

2) NELSON FELIPE PADARIA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 22.256.277/0001-12, com 

sede na Avenida José Zancaner, nº 1321, Centro – CEP 15.870-000, na cidade de Catiguá - SP, conforme 

a proposta apresentada e julgada vencedora no item na seguinte conformidade: Item 01, no valor total de 

R$ 35.600,00; Item 03, no valor total de R$ 107.185,00; e Item 08, no valor total de R$ 14.920,00; 

perfazendo o valor total global de R$ 157.705,00 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e cinco 

reais); 

 

3) BUFFET MAZZI LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº 47.068.770/0001-30, com sede na 

Rua Brasil, nº 703, Centro – CEP 15.800-030, na cidade de Catanduva - SP, conforme a proposta 

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

31.260,00; Item 04, no valor total de R$ 32.500,00; Item 06, no valor total de R$ 15.180,00; Item 10, no 

valor total de R$ 30.250,00; Item 11, no valor total de R$ 8.520,00; perfazendo o valor total global de R$ 

117.710,00 (cento e dezessete mil, setecentos e dez 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 sequenciais 

necessárias. 

 

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 05 de abril de 2017. 

 

 

 

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO 

Prefeita Municipal 


