
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 058/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 
 

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 058/2019 – Pregão Presencial nº 029/2019, que tem como 
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de recarga de oxigênio 
medicinal e locação de concentrados de oxigênio para atender os pacientes da Rede 
Básica de Saúde do município, bem como para uso das UBS e Ambulâncias, pelo 
período de 12(doze) meses, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, 
em favor da empresa, com o resultado apresentado na seguinte conformidade:  
 
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 
CNPJ: 35.820.448/0094-35 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 664.015.333.119 
ENDEREÇO: ROD. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, KM 5,5  BAIRRO: SÃO JOÃO 
CEP: 14165-428       CIDADE: SERTAOZINHO/SP 
VALOR GLOBAL: R$ 72.019,20 (setenta e dois mil dezenove reais e vinte centavos). 

 
Fica a empresa vencedora devidamente convocada para assinar a 

respectiva Ata de Registro de Preços, observado o prazo estabelecido no Edital.  
 
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais 

necessárias. 
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 28 de junho de 2019. 

 
 
  

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 



 
DESPACHO DA PREFEITA EM 28/06/2019 

Processo de Licitação nº 058/2019 - Pregão Presencial nº 029/2019 
 

Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos 
autos do Processo nº 058/2019 – Pregão Presencial nº 029/2019, que tem como objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de recarga de oxigênio medicinal e 
locação de concentrados de oxigênio para atender os pacientes da Rede Básica de 
Saúde do município, bem como para uso das UBS e Ambulâncias, pelo período de 
12(doze) meses, de acordo com as especificações constantes do Anexo I, em favor da 
empresa classificada na seguinte conformidade: EMPRESA: WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 35.820.448/0094-35, pelo valor global de R$ 72.019,20 
(setenta e dois mil dezenove reais e vinte centavos). Autorizando a assinatura da Ata de 
Registro de Preços no prazo estabelecido no edital. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 
28 de junho de 2019. - MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita 
Municipal- PUBLIQUE-SE. 
 

 
 


