
 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 079/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 040/2019 
 

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 079/2019 – Pregão Presencial nº 040/2019, que 
tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de lixo para 
atender às necessidades das diversas Secretarias / Diretorias / Setores da 
Administração Municipal, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I 
– Termo de Referência, com entrega parcelada durante um período de 12 (doze) 
meses, face à adjudicação do Pregoeiro em favor da empresa: KID LIXO – 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP, inscrita 
no CNPJ. n º 64.548.290/0001-95, vencedora do certame no item: 1, no valor 
unitário de R$ 20,30 (vinte reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R$ 
9.135,00 (nove mil cento e trinta e cinco reais); item 2, no valor unitário de R$ 
10,12 (dez reais e doze centavos), perfazendo o valor total de R$ 4.351,60 (quatro 
mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) item 3, no valor unitário 
de R$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 993,60 (novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) e no item 4, 
no valor unitário de R$ 7,61 (sete reais e sessenta e um centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 1.369,80 (mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta 
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, 02 de outubro de 2019. 
 

  
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 

Prefeita Municipal 
 
 

 



 

 

 

DESPACHO DA PREFEITA EM 02/10/2019 
Processo de Licitação nº 079/2019  

Pregão Presencial nº 040/2019 (Registro de Preços) 
 

HOMOLOGANDO o procedimento licitatório com base no que consta 
dos autos do Processo nº 079/2019 – Pregão Presencial nº 040/2019, que tem 
como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de sacos de lixo para 
atender às necessidades das diversas Secretarias / Diretorias / Setores da 
Administração Municipal, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I 
– Termo de Referência, com entrega parcelada durante um período de 12 (doze) 
meses, em favor da empresa: KID LIXO – INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ. n º 64.548.290/0001-
95, vencedora do certame no item: 1, no valor unitário de R$ 20,30 (vinte reais e 
trinta centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.135,00 (nove mil cento e trinta e 
cinco reais); item 2, no valor unitário de R$ 10,12 (dez reais e doze centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 4.351,60 (quatro mil trezentos e cinquenta e um 
reais e sessenta centavos) item 3, no valor unitário de R$ 5,52 (cinco reais e 
cinquenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 993,60 (novecentos e 
noventa e três reais e sessenta centavos) e no item 4, no valor unitário de R$ 7,61 
(sete reais e sessenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.369,80 
(mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos). Autorizando a 
assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no edital. 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 02 de outubro de 2019. - MARIA FELICIDADE 
PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal. PUBLIQUE-SE. 

 


