PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002/2017
O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através
do seu pregoeiro oficial, torna público o resultado da licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 001/2017, que versa sobre Aquisição de combustível
(gasolina comum, etanol, óleo diesel e óleo diesel S10) para abastecimento da
frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul/MS, de
forma continua e fracionada, de acordo com as necessidades de cada
Secretaria Municipal; e, de lubrificantes e serviços de lavagem, tudo em
conformidade com as especificações deste Edital e do Anexo II – Termo de
Referência, parte integrante deste Edital, onde, constam os quantitativos
previstos e as demais especificações, resultou no seguinte: empresa R. S.
BONDEZAN, venceu os seguintes itens do lote 01: item 01 (gasolina comum)
R$ 3,54 por litro, item 03 (álcool) R$ 3,08 por litro, item 05 (filtro de óleo
lubrificante) R$ 25,00 por filtro, item 08 (ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI
SINTÉTICO) R$ 14,00 por litro e item 10 (ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50) R$
9,00 por litro e venceu os seguintes itens do lote 02: item 02 (lavagem de
caminhão)
R$
124,00
por
lavagem
e
item
03
(lavagem
de
automóvel/ambulância) R$ 24,00 por lavagem, totalizando os itens com o
quantitativo fica um valor total de R$ 889.350,00 (oitocentos e oitenta e nove
mil trezentos de cinquenta reais; e a empresa J. MARINHO DA SILVA venceu
os seguintes itens do lote 01: item 02 (óleo diesel comum) R$ 3,22 por litro,
item 04 (diesel S10) R$ 3,33 por litro, item 06 (graxa, balde de 20kg) R$
282,00 por balde, item 07 (óleo hidráulico 68) R$ 139,00 por balde, item 09
(ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40) R$ 179,00 por balde, item 11 (ÓLEO
LUBRIFICANTE 90/140) por balde, item 12 (ÓLEO LUBRIFICANTE ATF) R$
279,00 por balde e item 13 (ÓLEO SEMI SINTÉTICO) R$ 339,00 por balde e
venceu os seguintes itens do lote 02: item 01 (lavagem de ônibus) R$ 130,00
por lavagem, totalizando os itens com o quantitativo fica um valor total de R$
1.367.590,00 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e
noventa reais).
Fátima do Sul - MS, 02 de fevereiro de 2017.
MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Pregoeiro

