
 

 

  

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 017/2019 
 

MODALIDADE: CONVITE Nº. 006/2019 
  
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no artigo 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

 
HOMOLOGO o procedimento licitatório acima, em face do parecer exarado 

pela Comissão de Licitação, devidamente designada e; 
 
ADJUDICO seu objeto nos termos do contido no Convite, pelo critério 

MENOR PREÇO UNITÁRIO, em favor das Empresas: MARCELO KARWOSKI 
BARRIONUEVO – ME – inscrita no CNPJ 19.556.599/0001-72, com sede na, RUA LUIS 
FERNANDES HERREIRA Nº 418 - CENTRO - CEP: 15.885-000 – NOVAIS/SP, vencedora 
do item 1, com o valor unitário de R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos), perfazendo o valor 
de R$ 12.880,00 (doze mil oitocentos e oitenta reais); para o item 2 a proposta apresentada 
pela empresa SAMUEL QUINTO – PADARIA – ME – inscrita no CNPJ 11.976.280/0001-94, 
com sede a AV BARÃO DO RIO BRANCO Nº 1430 – CENTRO – CEP. 15.880-000 – 
TABAPUÃ/SP, com o valor unitário de R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos), perfazendo o 
valor de R$ 11.970,00 (onze mil novecentos e setenta reais) e para o item 3 a proposta  
apresentada pela empresa JEFFERSON ELIANDRO DA SILVA – ME – inscrita no CNPJ 
08.879.583/0001-84, com sede na RUA DR. ARTHUR ORTENBLAD Nº 1.248 - CENTRO - 
CEP: 15.880-000 – TABAPUÃ/SP, com o valor unitário de R$ 11,90 (onze reais e noventa 
centavos), perfazendo o valor de R$ 28.560,00 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta reais) 
sendo o valor total da licitação R$ 53.410,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e dez reais), 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) para atender as 
necessidades da municipalidade, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, 
de acordo com o Termo de Referência de que trata o Anexo I do Edital . 

 
Ficam as empresas vencedoras devidamente convocadas para assinarem 

o respectivo contrato, observado o prazo estabelecido no Edital.  

Aos Setores competentes para as providências sequenciais necessárias. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 15 de março de 2019. 

 
 
 
  

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 


