
 

 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 051/2019 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 

(Registro de Preços) 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o 
disposto no inciso VI do art. 43 da Lei Federal 8666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 
nº 10.520, HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do 
Processo nº 051/2019 – Pregão Presencial nº 027/2019, que tem como objeto o Registro de 
Preços para eventual aquisição de ÁGUA MINERAL SEM GÁS (galão, garrafas e copos), 
conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus Anexos, 
para atender as necessidades das diversas Secretarias / Diretorias / Setores da 
Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, face à adjudicação do Pregoeiro 
em favor da empresa DIONISIO FASCIO TABAPUA-ME, CNPJ: 04.980.308/0001-00 
Inscrição Estadual: 673.006.486.110, com sede na RUA ANTONIO DECRESCENZO, 1398 
BAIRRO: CENTRO, CEP: 15880-000, na cidade de TABAPUA/SP, vencedora do item: 1, 
pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); do item 2, pelo valor de R$ 6.700,00 
(seis mil e setecentos reais) e do item 3, pelo valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem 
reais), perfazendo o valor total de R$ 33.100,00 (trinta e três mil e cem reais). 

 
Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar a Ata de 

Registro de Preços, observado o prazo estabelecido no Edital.  
 
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais necessárias.  
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 13 de junho de 2019. 

  
 
 

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 



 

 

 

 
 

DESPACHO DA PREFEITA EM 13/06/2019 

 
Processo de Licitação nº 027/2019 - Pregão Presencial nº 051/2019 

 (Registro de Preços) 
 

Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo nº 
051/2019 – Pregão Presencial nº 027/2019, que tem como objeto o Registro de Preços para 
eventual aquisição de ÁGUA MINERAL SEM GÁS (galão, garrafas e copos), conforme 
especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus Anexos, para atender 
as necessidades das diversas Secretarias / Diretorias / Setores da Administração Municipal, 
pelo período de 12 (doze) meses, em favor da empresa: DIONISIO FASCIO TABAPUA-ME, 
CNPJ: 04.980.308/0001-00, vencedora do item: 1, pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e 
trezentos reais); do item 2, pelo valor de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais) e do item 
3, pelo valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), perfazendo o valor total de R$ 
33.100,00 (trinta e três mil e cem reais), conforme consta na Ata de julgamento e termo de 
Adjudicação do Pregoeiro. Autorizando a assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo 
estabelecido no Edital. Prefeitura Municipal de Tabapuã/SP, 13 de junho de 2019-MARIA 
FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal- PUBLIQUE-SE. 

 
  


