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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

  RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES, Prefeito de Santo Antônio do 

Aracanguá, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta dos autos do processo nº 

975/2018, e diante do resultado apresentado pelo pregoeiro, HOMOLOGO, para todos os efeitos 

previstos em lei, o presente certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 040/2018, 

promovido para “Aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais permanentes destinados a creche, 

de acordo com o convênio PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/PROCESSO Nº 6021/2013”, as seguintes 

empresas: RCJ COMERCIAL EIRELI EPP, adjudicatária dos itens 08, 16, 17 e 29, perfazendo um total 

de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS 

LTDA ME, adjudicatária dos itens 05, 15 e 18, perfazendo um total de R$ 16.896,00 (dezesseis mil e 

oitocentos e noventa e seis reais), TECNOMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, 

adjudicatária dos itens 02, 03, 04, 09 e 10, perfazendo um total de R$ 29.470,00 (vinte e nove mil e 

quatrocentos e setenta reais), JV GOLGHETO MOVEIS LTDA ME, adjudicatária dos itens 01, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, perfazendo um total de R$ 19.203,00 (dezesseis mil e oitocentos e 

noventa e seis reais), KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, adjudicatária dos itens 12, 13 e 14, 

perfazendo um total de R$ 14.293,93 (quatorze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e três 

centavos),  EXCLUSIVA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA, adjudicatária do item 07, perfazendo um 

total de R$ 2.135,88 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), COMERCIAL 

INFOMED LTDA ME, adjudicatária dos item 06, perfazendo um total de R$ 10.533,93 (dez mil, 

quinhentos e trinta e três reais e noventa e três centavos).Autorizo a despesa e a lavratura do 

respectivo contrato.  

 

Santo Antônio do Aracanguá, 28 de agosto de 2018. 

 

 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito 

 


