RESULTADOS DE LICITAÇÕES 2014

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Última atualização: Novembro/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00486 - OBJETO: Aquisição de 08 (oito) veículos de passeio, 0 (zero)
km , ano de fabricação 2014, modelo 2015, pintura em cor sólida – branca, para uso do Departamento de Alimentação Escolar.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR a empresa VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, pelo valor unitário de R$
29.375,00 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), para cada veículo GOL GVI 1.0, Bi-Combustível (gasolina/etanol), cor
branca, ano/modelo 2014/2015, totalizando para 08 (oito) veículos o valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais),
para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor e por atender todos os critérios e requisitos do edital. HOMOLOGAR, a
presente licitação considerando os elementos constantes nos autos. Data da publicação: 22/07/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/0537 - OBJETO: Registro de preços, com entrega parcelada, de Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijões de 13 Kg, 45 Kg e 90 Kg e GLP a granel B 190 Kg, para eventual e futura aquisição, com
entrega parcelada e ponto a ponto, e caso adquirido será utilizado na Alimentação Escolar do Município de Campinas. COMUNICADO:
O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: ADJUDICAR à
empresa GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, os itens: ITEM 01 – G.L.P. em botijões de 13 Kg á R$ 48,00/unidade;
ITEM 02 – G.L.P. em botijões de 45 Kg á R$ 168,00/unidade; ITEM 03 – G.L.P. em botijões de 90 Kg á R$ 415,00/unidade; ITEM 04 –
G.L.P. à granel – B 190 Kg á R$ 4,95/kg, pelo critério de menor preço por item e por atender todas as exigências do edital.
HOMOLOGAR, a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos. Data da publicação: 09/06/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2014 - PROTOCOLO Nº 2014/16/00915 - OBJETO: Aquisição de 05 (cinco) veículos tipo caminhão ¾,
pintura em cor sólida - branca, 0 (zero) km, ano de fabricação 2014, modelo 2014 ou posterior, com capacidade de carga para 4.000
kg (mínimo); sendo 02 (dois) com carroceria tipo baú isotérmico, para transporte de gêneros alimentícios não perecíveis e 03 (três)
com carroceria tipo baú refrigerado, para transporte de gêneros congelados, para o Programa Municipal de Alimentação Escolar.
COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE:
ADJUDICAR a empresa MERCALF DIESEL LTDA , pelo valor total de R$ 281.990,00 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa
reais) para o LOTE 01 , e pelo valor total deR$ 496.999,00(quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e nove reais)para
o LOTE 02 , totalizando para os dois lotes o valor deR$ 778.989,00(setecentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e nove
reais),para o objeto retro referido, pelo critério de menor valor por lote e por atender todos os critérios e requisitos do edital.
HOMOLOGAR , a presente licitação considerando os elementos constantes nos autos. Data da publicação: 21/10/2014

