
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2022 
P. A. 2876/2022 

O. C. 834400801002022OC00049 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

1. Face ao apurado no processo supracitado, que tem como objeto a aquisição de 

diversos materiais hidráulicos, conforme edital, HOMOLOGO os atos do presente 

certame, ratificando as demais decisões nele tomadas, tendo sido consideradas 

vencedoras as empresas: a) JAYME JACINTHO LTDA, CNPJ nº 

41.429.108/0001-81, para os itens: 01 "Adaptador PVC marrom, cola/rosca de 50 x 

1.1/2" pelo valor de R$ 3,70 a unidade; 08 "Cotovelo PVC, 3/4 marrom" pelo 

valor de R$ 0,57 a unidade; 10 "Flange de 50mm para caixa d’água" pelo valor de 

R$ 19,04 a unidade; 11 "Joelho 45º de PVC, 50mm marrom" pelo valor de R$ 6,76 

a unidade; 12 "Joelho 90º de PVC, 50mm soldável" pelo valor de R$ 3,99 a 

unidade; 13 "Luva 3/4 de PVC, cola, marrom" pelo valor de R$ 0,71 a unidade; 17 

"Registro de pressão de 3/4 com canopla" pelo valor de R$ 34,00 a unidade; 19 

"Te 3/4, PVC, cola e rosca" pelo valor de R$ 2,97 a unidade; 23 "Válvula de 

lavatório de metal, especial, cromada" pelo valor de R$ 13,00 a unidade; b) 

ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA CIA LTDA ME, CNPJ nº 

66.643.107/0001-66, para os itens: 02 "Anel de vedação para vaso sanitário" pelo 

valor de R$ 10,62 a unidade; 14 "Mangueira de jardim 1/2”, siliconada, rolo de 30 

metros" pelo valor de R$ 186,00 o rolo; 15 "Parafuso com bucha nº 12 para vaso 

sanitário" pelo valor de R$ 4,85 a unidade; 16 "Registro de gaveta de 3/4" pelo 

valor de R$ 35,00 a unidade; c) DANIELLE ARRUDA RODRIGUES 

MARCELLO, CNPJ nº 44.932.329/0001-66, para os itens: 03 "Barra de 6 metros 

de cano 100mm, PVC, para esgoto" pelo valor de R$ 84,00 a barra; 06 "Barra de 6 

metros de cano 50mm marrom, PVC soldável" pelo valor de R$ 95,25 a barra; 22 

"Torneira de jardim 3/4 com bico" pelo valor de R$ 15,26 a unidade; d) 

GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ nº 

21.420.571/0001-55, para os itens: 04 "Barra de 6 metros de cano 3/4, PVC, para 

água" pelo valor de R$ 26,28 a barra; 09 "Curva PVC 45º, 3/4" pelo valor de R$ 

2,90 a unidade; 20 "Te 3/4, PVC, marrom" pelo valor de R$ 1,09 a unidade; e) 

DAFMAQ COMERCIAL LTDA – ME, CNPJ nº 14.636.329/0001-58, para os 

itens: 05 "Boia 3/4 para caixa d’água" pelo valor de R$ 7,50 a unidade; 07 

"Canopla para válvula Astra branca" pelo valor de R$ 30,00 a unidade; 18 "Reparo 

para válvula de descarga VDC (Astra)" pelo valor de R$ 41,00 a unidade; 21 "Te 

de PVC, 50mm" pelo valor de R$ 8,00 a unidade. 



 

 

2. Publique-se. 

3. Cumpra-se 

 

Ibitinga, 25 de maio de 2022. 

 

 

Cristina Maria Kalil Arantes 

Prefeita Municipal 
 


