
ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI 

CNPJ Nº 11.040.896/0001-59 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Pça. Agamenon Magalhães, s/n, centro, Ipubi-PE. Telefax (0xx87) 3881-1156. CEP. 56.260-000. 

 

                        
GABINETE DO PREFEITO 

 
 
REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020 
 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO 
DE 09 (NOVE) MESES, NO EXERCÍCIO DE 2020, NO EXERCÍCIO DE 2020, 
CONFORME ESPECIFICAÇOES, QUANTITATIVOS CONSTANTES DO 
ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL. 
 
 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUBI/PE, no uso de suas atribuições legais 
da Lei de Licitações e Contratos e em atendimento ao parecer da Procuradoria 
Jurídica anexo: 
 

 RESOLVE: 
 

    Adjudicar e Homologar o Processo Licitatório nº 024/2020, 
referente ao Pregão Presencial nº 022/2020, a qual foi declarada vencedora do 

referido Processo a empresa ANTONIO VALERIO ALVES LTDA, sediada na 
Pça. Professor Agamenon Magalhães, nº 79 – Centro – Ipubi - PE. Inscrita no 
CNPJ nº 04.704.100/0001-50, representada por seu representante legal a Srª 
Thamires Freire de Oliveira, brasileira, casada, comerciária,  CPF nº 
050.242.635-70 e documento de identidade nº 1551233517 SSP/BA,  residente 
e domiciliado a Rua Alto dos Ernestos, nº 34 – centro – Ipubi - PE, a empresa foi 

declarada vencedora nos itens:  01 ao 20 do lote I do Edital, com o valor de R$ 
1.874,65 (Hum mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 41 do lote II do Edital, 
com o valor de R$ 185.371,60 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e setenta 
e um reais e sessenta centavos). foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 24 
do lote III do Edital, com o valor de R$ 12.678,00 (doze mil, seiscentos e 
setenta e oito reais),  foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 25 do lote IV 
do Edital, com o valor de R$ 24.352,80 (vinte e quatro mil, trezentos e 
cinquenta e dois reais e oitenta centavos), foi declarada vencedor nos itens: 
01 ao 18 do lote V do Edital, com o valor de R$ 6.873,74 (seis mil, oitocentos 
e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), foi declarada vencedor 
nos itens: 01 ao 28 do lote VI do Edital, com o valor de R$ 74.190,55 (setenta 
e quatro mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), foi 
declarada vencedor nos itens: 01 ao 25 do lote VII do Edital, com o valor de 
R$ 102.772,45 (cento e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e 
cinco centavos), foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 18 do lote VIII do 
Edital, com o valor de R$ 85.480,74 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta 
reais e setenta e quatro centavos), foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 
27 do lote IX do Edital, com o valor de R$ 21.217,50 (vinte e um mil, duzentos 
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e dezessete reais e cinquenta centavos), foi declarada vencedor nos itens: 
01 ao 37 do lote X do Edital, com o valor de R$ 9.780,30 (nove mil, setecentos 
e oitenta reais e trinta centavos), foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 19 
do lote XI do Edital, com o valor de R$ 31.956,10 (trinta e um mil, novecentos 
e cinquenta e seis reais e dez centavos), foi declarada vencedor nos itens: 
01 ao 19 do lote XII do Edital, com o valor de R$ 12.204,50 (doze mil, 
duzentos e quatro reais e cinquenta centavos), foi declarada vencedor nos 
itens: 01 ao 29 do lote XIII do Edital, com o valor de R$ 57.981,40 (cinquenta 
e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), foi declarada 
vencedor nos itens: 01 ao 28 do lote XIV do Edital, com o valor de R$ 
19.361,20 (dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), foi 
declarada vencedor nos itens: 01 ao 23 do lote XV do Edital, com o valor de 
R$ 5.586,80 (cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), foi 
declarada vencedor nos itens: 01 ao 29 do lote XVI do Edital, com o valor 
de R$ 54.168,10 (cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e dez 
centavos),  foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 31 do lote XVII do 
Edital, com o valor de R$ 72.721,70 (setenta e dois  mil, setecentos e vinte  e 
um reais e setenta centavos), foi declarada vencedor nos itens: 01 ao 28 do 
lote XVIII do Edital, com o valor de R$ 6.970,20 (seis mil, novecentos e setenta  
reais e vinte centavos), Perfazendo um valor global de R$ 785.542,33 
(setecentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e 
três centavos), seja, portanto convocada a referida para assinatura do contrato. 

                         
 
 

                                                         Ipubi-PE, 03 e abril de 2020. 
 

 

 

Francisco Rubensmário Chaves Siqueira 
Prefeito 

 


