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PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 

 

EDITAL Nº 037/2022 

 

“HOMOLOGAÇÃO” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA no uso 

das atribuições legais e de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 3.110, de 12 de 

janeiro de 2021; 

 

FAZ SABER, para conhecimento dos interessados que HOMOLOGA o 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022, noticiado pelo EDITAL Nº 037/2022, 

cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Material de Limpeza, 

Higiene e Descartáveis, para as empresas: Bollimp Comercial de Embalagens, 

Descartáveis e Prestação de Serviços de Limpeza e Higienização Ltda., para os 

Lotes 01, com valor total de R$ 814.998,74 (oitocentos  e  quatorze mil,  novecentos 

e  noventa e oito reais  e  setenta e quatro centavos);  Lote 02,  com valor total de 

R$ 2.599.983,02 (dois milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e 

oitenta e três reais e dois centavos); Lote 04, com valor total de R$ 674.799,10 

(seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e dez centavos); 

Lote 06, com valor total de R$ 1.602.445,53 (um milhão, seiscentos e dois mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos); Lote 07, com 

valor total de R$ 299.682,00 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e oitenta e 

dois reais)  e Canaã Distribuidora e Comércio de Produtos e Acessórios Eireli – 

EPP., para o Lotes 03, com valor total de R$ 196.830,80 (cento e noventa e seis 

mil, oitocentos e  trinta reais  e oitenta centavos)  e   Lote 05,  com  valor total de 

R$ 53.146,40 (cinquenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta 

centavos). 

Itapecerica da Serra, 15 de agosto de 2022. 

 

 

DR. FRANCISCO TADAO NAKANO 

Prefeito 


