
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

HOMOLOGACAO

Licitação Pregão Presencial Nº 000067/2018 - 27/08/2018 - Processo Nº 002531/2018

Data 04/09/2018

DA: PREGOEIRA
AO: EXMº SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Senhor Prefeito,

       Em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Presencial 000067/2018 de 27 de agosto de 2018, 
destinada objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, para atender as Secretaria Municipal de 
Saúde, conforme especificações constantes do referido Pregão e anexos, passamos ao conhecimento de V. Exª. 
a proposta, que melhor atende aos interesses do Serviço Público Municipal, que foi apresentada pela empresa 
BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 31.497.043/0001-58, com sede na Rua Jeronimo Ribeiro, 453 - Amarelo - Cachoeiro De 
Itapemirim - ES - CEP: 29.304-632 vencedora nos Itens 1 no valor de R$ 2,29 (dois reais e vinte e nove 
centavos), Item 2 no valor de R$ 0,07 (sete centavos), Item 3 no valor de R$ 20,85 (vinte reais e oitenta e 
cinco centavos), Item 5 no valor de R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos), Item 6 no valor de R$ 
8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos), Item 7 no valor de R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos), 
Item 8 no valor de R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos), Item 9 no valor de R$ 39,70 (trinta e 
nove reais e setenta centavos), Item 10 no valor de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos), Item 11 no 
valor de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos), Item 12 no valor de R$ 6,45 (seis reais e quarenta e 
cinco centavos), Item 15 no valor de R$ 0,14 (quatorze centavos), Item 16 no valor de R$ 25,80 (vinte e cinco 
reais e oitenta centavos),Item 17 no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), Item 18 no valor de R$ 
3,15 (três reais e quinze centavos), Item 19 no valor de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), Item 20 no 
valor de R$ 6,25 (seis reais e vinte e cinco centavos), Item 21 no valor de R$ 7,40 (sete reais e quarenta 
centavos) e Item 22 no valor de R$ 13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos) no valor total de R$ 2.646,90 
(dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e JOSE INACIO BIANCHINE ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.334.878/0001-00, com sede na Rua Jose Mongin, 447 
- Jardim Jandira - Iconha - ES - CEP: 29.280-000 vencedora nos itens 4 no valor de R$ 19,10 (dezenove reais e 
dez centavos), Item 13 no valor de R$ 13,92 (treze reais e noventa e dois centavos) e Item 14 no valor de R$ 
51,10 (cinquenta e um reais e dez centavos) no valor total de R$ 5.579,40 (cinco mil quinhentos e setenta e 
nove reais e quarenta centavos), declarando estar de acordo com as especificações constantes do Pregão 
Presencial 000067/2018.

Sendo assim fica a homologação da referida proposta a critério de V. Exª.

Atenciosamente,

__________________________________
Graziela Josefa Paresqui

Pregoeira
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HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação da Pregoeira e parecer da PGM, HOMOLOGO a proposta elaborada 
pela empresa BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP e JOSE INACIO 
BIANCHINE ME, referente ao Pregão Presencial nº 000067/2018.

                                     Vargem Alta/ES, 04 de setembro de 2018.

____________________________________
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal
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