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HOMOLOGAR :AO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 348/2021

PREGÃOELETRÕNICO N'096/2021

Mana Emilia Peçanha de Oliveira Salva, Secretária de Gabinete do Município de
Jaguariúna, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA o certame

licitatório PREGÃO ELETRONIC0 096/2021, que tem por objeto "Fornecimento de até

12.000 kg de sulfato de alumínio líquido isento de ferro para tratamento de água", em

favor da licitante a segui, pelo respectivo valor unitário e global:

Nome: SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -- CNPJ
33.356.923/0001-30

Valor Global: RS 16.440,00(dezasseis mil, quatrocentos e quarenta reais)
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Antonia M. S. X. Brasilino

Departamento de Licitações e Contratos

PORTARIA N' 1.232, de 21 de setembro de 2021.
vALDIR ANTONIO PARISI, Secretário de Governo do

Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de

suas atribuições legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
n' 8.666, de 21 dejunho de 1993. bem como, em atendimento
ao Decreto Municipal n' 3.534, datado de 27 de março de
2017

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N' 096/2021

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que o Pregão acima mencionado tendo como objeto o
:Fornecimento de até 12.000 kg de sulfato de alumínio líquido

isento de ferro para tratamento de água", foi adjudicado no dia
15 e homologado no dia 21 de setembro de 2021, em favor da
licitante a seguir, pelo respectivo valor unitário e global:

RESOLVE

Designar o servidor abaixo para acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato n' 088/2021, que tem por objeto a

aquisição de 02(duas) retroescavadeiras, equipamentos para
apoio à produção e a infraestrutura económica. cuja contratada
é LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, Procedimento
Licítatório - PL n' 314/2021:

Nome: SUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA -- CNPJ: 33.356.923/0001 -30

Valor Global: R$ 16.440,00 (dezesseís mil, quatrocentos e

quarenta reais)

Paulo André Souza dos Santos, exercendo o cargo
em comissão de Diretor de Departamento, CPF/MF n'
201.760.178-01 e R.G. n' 28.023.015-1.

Esther Lana Vieira -- Pregoeira

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva Secretária de
Gabinete

AVISO DEABERTURA DELICITAÇAO
PREGÃO ELETRONICO N' 107/2021 - SISTEMA REGIS-

TRO DE PREÇOS
APrefeitu ra do Município de Jaguaríúna, torna público e para

conhecimento dos interessados que encontra-se aberto nesta
Prefeitura. PREGÃO ELETRONICO N' 1 07/2021 . cujo objeto

é o registro de preços de medicamentos, conforme demais
especificações descritas no Edital. A data da sessão pública
para a disputa de preços se dará no dia 06 de outubro de 2021 .
às 09:00 horas, no Portal de Compras do Governo Federal

(www.comprasgovernamentais.gov.br). O Edital completa
poderá ser consultado e adquirido nos sites www.licitacoes.

jaguariuna.sp.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br a
partir do dia 23 de setembro de 2021. Maiores informações

poderão ser obtidas pelos telefones: (19) 3867-9801, com
Aline, (19) 3867-9780, com Antõnia. (19) 3867-9707, com
Esther, (19) 3867-9792. com Rícardo, (19) 3867-9757. com
Edson. (19) 3867-9825, com Renato. (19) 3867-9760. com
Luciano. ou pelo endereço eletrõnico: edson.licitacoes(@

AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N' 006/2021

No vigésimo primeiro dia do mês de setembro do ano de
dois mil e vinte e um às 09:00 horas, na sala das sessões do
Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a C.P.L.
com a presença dos seus membros e o Engenheiro Regis Tottí
Seben da Secretaria de Mobilidade Urbana para abertura dos
envelopes propostas de preços das empresas habilitadas,

julgamento e classificação. Após abertura dos envelopes
mencionados, devida rubrica dos presentes e as análises
correspondentes, deliberou-se pela desclassificação das
empresas LAGOTELA EIRELI -- CNPJ: 20.368585/0001-04,
com o valor global de R$ 1 .645.829,87(um milhão, seiscentos
e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta

e sete centavos) e HJM CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ:
34.422.779/0001-55, com o valor global de R$ 1.608.496,35
(um milhão, seiscentos e oito mil, quatrocentos e noventa
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SULFATO 0KALUMINiO LÍQUIDO

SENTO DEFERROPARA

TRATAMENTO DE ÁGUA

KG 12.000 R$ 1.37 R$ 16.440.00


