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“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

1 

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 

277/2019, e diante do resultado apresentado pelo pregoeiro, HOMOLOGO, para todos os efeitos 

previstos em lei, o presente certame Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 015/2019, 

promovido para “Registro de preços para eventuais e futuras Aquisições de hortifrutigranjeiros para 

serem consumidos nas Escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Ensino Médio deste município, com 

fornecimento para 06 (seis) meses, ou até o término das quantidades previstas”, as seguintes 

empresas: ALVES & FARIAS LTDA ME., adjudicatária dos itens: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11 e 12 

perfazendo um total de R$ 15.296,50 (quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e duzentos e vinte e 

seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos); GABRIELA P. DOS SANTOS ME., 

adjudicatária dos itens: 05 e 15, perfazendo um total de R$ 15.410,00 (quinze mil e quatrocentos e dez 

reais); SERGIO KABEYA 07788107808, adjudicatária do item 14, perfazendo um total de R$ 8.092,50 

(oito mil, noventa e dois reais e cinquenta centavos); J.M.P. DA SILVA & CIA LTDA. ME., adjudicatária 

do item 10, perfazendo um total de R$ 10.206,00 (dez mil e duzentos e seis reais); CINTHIA 

MAGALHÃES MARTINS DA SILVA 40577, adjudicatária do item 13, perfazendo um total de R$ 

14.352,00 (quatorze mil e trezentos e cinquenta e dois reais). Autorizo a despesa e a lavratura das 

respectivas Atas de Registro de Preços.  

 

Santo Antônio do Aracanguá, 08 de março de 2019. 

 

 

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES 
Prefeito 

 


