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CENTRO, SANTANA DO DESERTO - MG

CNPJ: 18.338.277/0001-94
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E-mail: administracao@santanadodeserto.mg.gov.br

Processo n° 105/2017

Pregão Presencial n° 039/2017

Objeto: Futura e eventual aquisição de óleos, lubrificantes, baterias, produtos para lanternagem e prestação de

serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recauchutagem para os veículos da frota municipal

Homologação

Observo que a Comissão de Licitação instaurou procedimento administrativo devidamente autuado,

protocolado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa,

edital regularmente publicado, que mereceu a análise da assessoria jurídica. Houve a participação de interessados

analisada conforme determina o art.43 da lei federal nº8666/1993. Considerando que nos autos do processo referente à

licitação instaurada foram cumpridas todas as formalidades definidas pela lei federal nº8666/1993 e suas alterações,

homologo os atos praticados pela Comissão de Licitação no referido certame às empresas:

AUTO TRUCK, PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 19.507.906/0001-25
Valor Total de R$ 192.178,00 (cento e noventa e dois mil e cento e setenta e oito reais)

ARAUJO E PASSOS BATERIAS LTDA. - CNPJ: 72.088.529/0001-10
Valor Total de R$ 43.645,00 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)

BOM DE MINAS COMERCIAL DE ALÉM PARAÍBA - CNPJ: 19.196.371/0001-19
Valor Total de R$ 38.650,00 (trinta e oito mil e seiscentos e cinquenta reais)

Posto Kiss Ltda - CNPJ: 17.920.968/0001-39
Valor Total de R$ 19.299,98 (dezenove mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

CONVENIÊNCIA ILHA LTDA - ME - CNPJ: 17.886.509/0001-86
Valor Total de R$ 77.750,00 (setenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais)

SANTANA DO DESERTO, 29 de Agosto de 2017.

WALACE SEBASTIÃO VASCONCELOS LEITE
Prefeito Municipal
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