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PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

EMUS - Empresa Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.
Priscila dos Santos Neris Brandão, Autoridade 

Competente, designado pela Portaria nº 006/2020, no 
exercício de minhas atribuições legais, de acordo com 
a adjudicação, torno público para o conhecimento de 
todos os interessados que, HOMOLOGO os itens 01;0
2;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;19;22
;25;27;28;29;31;32;33;34;37;38;40;41;42;43;44;50;52;
56;59;61 e 64 à licitante AS1 Licitações Eireli, CNPJ n° 
25.306.391/0001-06, com valor total de R$ 127.587,00 
(cento e vinte e sete mil e quinhentos e oitenta e sete 
reais); os itens: 18;23;24;36;39;47;48;49;51;53;54;55;57;
58;60;62;63;65;66 e 67 à licitante Comercial Carlos Silva 
Ltda CNPJ n° 01.752.810/0001-67, com valor total de 
R$ 27.719,00 (vinte e sete mil e setecentos e dezenove 
reais); os itens: 21;26;30;35;45 e 46 à licitante Link-UP 
Sistemas de Informação Tecnologica Ltda - ME com valor 
total de R$ 33.073,44 (trinta e três mil e setenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos); o item: 20 à licitante 
TR2 Comercio e Serviços de Papelaria Eireli, CNPJ n° 
08.610.916/0001-75 com valor total de R$ 34.920,00 (trinta 
e quatro mil e novecentos e vinte reais) - do Processo 
nº 020/2020, decorrente do Pregão nº 002/2020, tendo 
por objeto à contratação de empresa para o fornecimento 
de materias e produtos de limpeza e higienização, com 
consignação de aparelho diluidor, para uso no Hospital 
Municipal, por período de 12 (doze) meses. Empresa 
Municipal de Saúde - EMUS.
..................................................................................................................................

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

Extrato de Contrato nº 0073/2020 - Processo nº 
056/2020 – Tomada de Preços nº 012/2020 - Contratação 
de empresa para Execução de Galeria na Rua São Paulo 
- Mongaguá/SP, conforme Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, e Projeto 
Arquitetônico Básico em anexo, a empresa Bruno Luiz 
Ribeiro Eireli - ME, no valor Global de R$ 1.139.545,78 
(hum milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos 
e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)  –  
Márcio Melo Gomes – Prefeito Municipal.
..................................................................................................................................

Extrato de Contrato de Concessão nº 004/2020 - 
Processo nº 188/2019 –  Concorrência nº 003/2019 
- CONCESSÃO dos serviços de exploração de 
estacionamento rotativo de veículos em áreas vias e 
logradouros públicos, com implantação e manutenção 
dos equipamentos de controle e operação no Município de 
MONGAGUÁ - SP, na forma e pelo prazo que especifica 
por força e em observância ao Edital de Concorrência 
Pública Nº 003/2019, a empresa R2 MOBBI Sistema 
de Mobilidade Urbana Eireli, com o percentual de 26% 
(vinte e seis por cento)  –  Márcio Melo Gomes – Prefeito 
Municipal.
..................................................................................................................................
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