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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 

 

EDITAL Nº 006/2022 

 

“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 004/2022, noticiado pelo EDITAL Nº 

006/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Gêneros 

Alimentícios Estocáveis e Perecíveis, para a empresa: Nat Nutre Alimentos 

Eireli.,  para  os   Lotes: 01,  com valor  total de R$ 58.132,75 (cinquenta e oito 

mil, cento e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), Lote 03, com valor 

total de R$ 102.931,32 (cento e dois mil, novecentos e trinta e um reais e trinta 

e dois centavos), Lote 06, com valor total de R$ 73.626,60 (setenta e três mil, 

seiscentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), Lote 08, com valor total de 

R$ 38.718,97 (trinta e oito mil, setecentos e dezoito reais e noventa e sete 

centavos), Lote 10, com valor total de R$ 405.479,88 (quatrocentos e cinco mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), Lote 11, com 

valor total de R$ 14.979,00 (quatorze mil, novecentos e setenta e nove reais), 

Lote 12, com valor total de R$ 120.689,68 (cento e vinte mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)  e  Lote 13, com valor total de 

R$ 30.368,00 (trinta mil, trezentos e sessenta e oito reais).    

Ficam cancelados os Lotes 02, 04, 05, 07 e 09.   

 

Itapecerica da Serra, 11 de abril de 2022. 

  

 

DR. FRANCISCO TADAO NAKANO 

Prefeito 
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