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PUBLICAÇÃO DE RESULTADO 

 
 
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. 
 
 
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DA 
LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2020 REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2020, CUJA ABERTURA SE DEU AOS 30 
(TRINTA) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, E QUE DECLAROU 
VENCEDORA DO CERTAME A EMPRESA: ANTONIO VALÉRIO ALVES LTDA, 
foi declarada vencedor 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 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$ 
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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),. 

 

 

 

IPUBI-PE, 03 de abril de 2020. 

 

WILSON ALVES DA SILVA 
PREGOEIRO 


